
Жнива розпочато!
ЗА ДАНИМИ Мінагрополіти�

ки, станом на 20 червня у Ми�

колаївській, Одеській, Хер�

сонській, Дніпропетровській,

Донецькій та Запорізькій обла�

стях аграрії розпочали збирання

ранніх зернових культур. 

На цю дату вже намолочено

404 тис. тонн зерна нового вро�

жаю з площі 133 тис. га (1% від

прогнозу) при середній урожай�

ності 3,03 т/га. Зокрема зібрано:

— озимої пшениці — 49 тис.

тонн з площі 17 тис. га при вро�

жайності 2,91 т/га;

— ячменю — 341 тис. тонн з

площі 109 тис. га (4%) при вро�

жайності 3,13 т/га;

— гороху — 14 тис. тонн з

площі 7 тис. га (3%) при вро�

жайності 1,82 т/га.

Також розпочато збирання

озимого ріпаку, якого намоло�

чено 6 тис. тонн з площі 4 тис.

га при врожайності 1,53 ц/га.

Співпраця ФАО 
і Мінагрополітики
У МІНІСТЕРСТВІ аграрної по�

літики та продовольства Украї�

ни відбулася зустріч заступника

міністра Олени Ковальової з ре�

гіональним координатором

стратегічних програм ФАО Рай�

мундом Єлі, в ході якої сторони

обговорили стан і подальші на�

прямки співпраці, зокрема, роз�

робки Рамкової програми спів�

праці Мінагрополітики з ФАО в

2020�2022 рр. Про це повідоми�

ла прес�служба міністерства.

«Для України важливо про�

довжити співпрацювати з ФАО

за певними в Рамковій програмі

напрямками, а також розшири�

ти їх актуальними питаннями

при розробці нового стратегічно�

го документа на 2020�2022 р.р.

Зокрема, мова йде про питання

змін клімату, розвитку тварин�

ництва і сільській місцевості», —

розповіла Олена Ковальова.

Відзначається, що Рамкова

програма співпраці на наступ�

ний 3�річний період (2020�2022

р.р.) буде підписана в кінці п. р.
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Міжнародний День поля, на

якому були представлені ін�

новаційні розробки вітчиз�

няних вчених�аграріїв з оп�

тимізації технологій виро�

щування зернових, техніч�

них та бобових культур на

зрошуваних і неполивних

землях, пройшов 12 червня

в Інституті зрошуваного

землеробства (ІЗЗ) НААН на

Херсонщині. 

ЦЕЙ науково�практичний захід

традиційно відкриває цілу низку

Днів поля, які проводять наукові

установи системи Національної

академії аграрних наук України, і

співпадає з початком жнив в

області. Поточний рік не став ви�

ключенням — Херсонщина 10

червня почала збирати зерно вро�

жаю�2019. 

Як зазначили науковці й

почесні гості під час відкриття

Дня поля, українська аграрна

наука працює на випередження

часу, розробляючи і впрова�

джуючи у виробництво нові

сорти та гібриди сільгоспкуль�

тур. І це не просто якісне на�

сіння для вітчизняних аграріїв,

це цілий науково обґрунтова�

ний комплекс новітніх техно�

логій для різних ґрунтово�клі�

матичних зон вирощування. 

«Сьогодні ми з гордістю

представляємо понад 500 сор�

тів і гібридів сільськогосподар�

ських культур вітчизняної се�

лекції на нашому полігоні, —

зазначила директор Інституту

зрошуваного землеробства

НААН, доктор сільськогоспо�

дарських наук, професор, член�

кореспондент НААН Раїса
Вожегова. — Щороку ми нама�

гаємося урізноманітнити про�

ведення Дня поля, надати сіль�

госптоваровиробникам передо�

ві розробки вітчизняних вче�

них, зокрема за інноваційними

напрямами сучасної агрономії

— оптимізація агротехнологій

вирощування зернових, техніч�

них, олійних, овочевих та кор�

мових культур на основі ресур�

созбереження, нормування ви�

трат поливної води, добрив та

агрохімікатів, застосування ін�

тегрованого захисту рослин

тощо. Розробки українських

вчених та їх впровадження у

виробництво дозволяють пі�

двищити врожайність, покра�

щити якість продукції, мають

безперечні економічні та еко�

логічні переваги. 

Ми також співпрацюємо з

представниками агробізнесу як

в Україні, так і за її межами.

Тому на виставці в рамках Дня

поля представлено багато суча�

сної сільгосптехніки і запасних

частин, дронів, без яких нем�

ожливо уявити сьогоднішнє

сільське господарство, а також

мінеральних і органічних доб�

рив, нано�добрив, засобів захи�

сту рослин, регуляторів росту

тощо. Ми намагаємося запро�

понувати нашим аграріям яко�

мога більше корисної інформа�

ції, щоби допомогти кожному

отримати економічно обґрун�

тований високий рівень уро�

жайності з мінімальними ви�

тратами. 

На демонстраційному полі�

гоні в Інституті зрошуваного

землеробства НААН ми щоро�

ку традиційно розміщуємо

найкращі сорти та гібриди не

лише власної селекції, а також

і інших наукових установ си�

стеми НААН, які призначені

для вирощування в умовах зро�

шення, так і на неполивних зе�

млях. Всі наукові установи і

компанії, представлені на на�

шому демонстраційному полі�

гоні, є нашими колегами та

партнерами, з якими ми спів�

працюємо багато років і споді�

ваємося на майбутню плідну

співпрацю». 

Продовження на стор. 8

Нові селекційні розробки Інституту
зрошуваного землеробства НААН
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ІНФРАСТРУКТУРА
РІЧКА МАЄ ПРАЦЮВАТИ: ЗВЕРНЕННЯ
ПІДПРИЄМЦІВ ДО ОЧІЛЬНИКІВ УКРАЇНИ
Представники тринадцяти профільних асоціацій
України спрямували звернення про сприяння
відродженню українського річкового судноплавства
Президенту України Володимиру Зеленському, Голові
Верховної Ради України Андрію Парубію та Прем'єр)
міністру Володимиру Гройсману.

КОМПАНІЇ
АСТАРТА: ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО 
З ЧИСТОГО ЛИСТА
Органічне землеробство АСТАРТА започаткувала 2016)
го на землях ТОВ «Агрофірма ім. Довженка». А восени
2017)го інше астартівське підприємство — ТОВ «Лист)
Ручки» — проводило посівну, прагнучи отримати статус
сертифікованого виробника органічної сільгосп)
продукції. Про нього і буде наша розповідь. 

ПЕРЕДПЛАТА�2019
Шановні читачі! Триває передплата�2019!

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2019�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

або через Редакцію за тел. (044) 227�93�55.
Передплата на газету триває протягом всього року.

ЧИТАЙТЕ НАС — БУДЬТЕ У КОЛІ АГРОПРОФІ!

Наш індекс:98990

* – за попередню торгівельну сесію.
За даними «EAVEX CAPITAL»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

20.06.2019

Зміна 
за тиж!

день

Зміна 
з початку

року
PFTS індекс (UA) 552,7 0,0% !1,2%
РТС (RU) 1380,5 2,9% 29,2%
WIG 20 (PL) 2319,7 1,3% 0,8%
WIG Ukraine (PL) 414,0 !2,1% !1,9%
DAX* (DE) 12419,1 2,0% 17,6%
S&P 500* (US) 2926,4 1,6% 16,7%



ФІНАЛЬНИЙ текст нової редакції «Укра�

їнського правопису» опубліковано на офі�

ційних сайтах Міністерства освіти і науки

та Національної академії наук 3 червня 2019

року і з цього моменту рекомендовано за�

стосовувати норми та правила нової редак�

ції Правопису. Про це повідомляє прес�

служба МОН.

У МОН нагадали, що 22 травня 2019

року Кабінет Міністрів України ухвалив по�

станову №437 «Питання українського пра�

вопису», якою схвалено нову редакцію «Ук�

раїнського правопису».

Документ підготувала спеціально ство�

рена Українська національна комісія з пи�

тань правопису, до якої ввійшли вчені�мо�

вознавці Національної академії наук та на�

ціональних університетів з різних регіонів

України. Склад комісії затверджений роз�

порядженням КМУ від 17 червня 2015 року

№416.

У серпні�вересні 2018 року відбулося

громадське обговорення пропонованих

змін, під час якого надійшло понад 3000

пропозицій від наукових установ, закладів

освіти, органів державної влади та місцево�

го самоврядування, а також окремих грома�

дян, додали у МОН.

Міністерство освіти та науки оприлюдни�
ло стислий огляд основних змін у новій редак�
ції «Українського правопису». «Зміни можна
умовно поділити на дві великі групи: (1) влас�
не зміни у написанні слів (без варіантів) і (2)
варіантні доповнення до чинної норми», —

йдеться у роз'ясненні.

* * * 

Так, без варіантів пишуться слова з ла�

тинським коренем �ject� — проєкт, проєк�

ція, так само як траєкторія, ін'єкція.

Зокрема, буквосполучення ck, що в ан�

глійській, німецькій, шведській та деяких

інших мовах передає звук [k], відтворюєть�

ся українською буквою к: Дікенс, Текерей

тощо.

Разом пишуться слова з першим іншо�

мовним компонентом, що визначає кіль�

кісний (вищий від звичайного, дуже висо�

кий або слабкий, швидкий і т.ін.) вияв

чого�небудь: архі�, архи�, бліц�, гіпер�, екс�

тра�, макро�, максі� тощо: топменеджер,

топмодель, ультрамодний, макроекономіка,

мікрохвилі. А також слова з першим іншо�

мовним компонентом анти�, контр�, віце�,

екс�: віцепрем'єр, віцеконсул, ексчемпіон,

ексміністр, експрезидент.

Невідмінюваний числівник пів зі зна�

ченням «половина» з наступним іменником

— загальною та власною назвою у формі

родового відмінка однини пишемо окремо:

пів аркуша, пів години, пів відра, пів міста,

пів Європи, пів Києва, пів України.

Якщо ж пів з наступним іменником у

формі називного відмінка становить єдине

поняття і не виражає значення половини,

то їх пишемо разом: піваркуш, південь,

півзахист тощо.

Також правописом встановлюються

норми написання російських прізвищ, які

закінчуються на �ой: Донськой — Донсь�

кий, Крутой — Крутий, Луговськой — Лу�

говський, Трубецькой — Трубецький. Ви�

няток — прізвище Толстой, яке пишеться

без змін.

* * * 

Варіативність правопису допускається в

словах іншомовного походження, зокрема

у прізвищах та іменах людей передавання

звука [g] двома способами: шляхом адапта�

ції до звукового ладу української мови —

буквою г (Вергілій, Гарсія, Гегель, Георг,

Гете) і шляхом імітації іншомовного [g] —

буквою ґ (Верґілій, Ґарсія, Геґель, Ґеорґ,

Ґете, т. ін.).

Також допускаються варіантні форми

родового відмінка: радості й радости,

любові й любови, Білорусі й Білоруси.

Більше про зміни в українському пра�

вописі можна дізнатися на сайті Міністер�

ства освіти та науки за посиланням: https://

mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna�serednya�

osvita/navchalni�programi/ukrayinskij�pravopis�

2019.
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Новий український правопис: 
стислий огляд основних змін

МЕНЕДЖМЕНТ «Укрзалізниці»

провів обговорення з вантажовід�

правниками Порядку визначення

плати за користування власними

вагонами АТ «Укрзалізниця» під

час виконання вантажних опера�

цій. Рішення про його затвер�

дження було прийнято на засідан�

ні правління компанії 26 квітня

2019 року. Про це 18 червня пові�

домила прес�служба «Укрзаліз�

ниці».

Представляючи Порядок виз�

начення плати за користування

власними вагонами АТ «Укрзаліз�

ниця» під час виконання вантаж�

них операцій, директор з розвитку

бізнесу «Укрзалізниці» Андрій

Рязанцев повідомив, що основ�

на мета запровадження документу

— зменшити час понаднормового

простою вагонів на під'їзних ко�

ліях, що в результаті дозволить по�

кращити оборот вагонів та збіль�

шити можливості для клієнтів ко�

ристуватися вагонами «Укрзаліз�

ниці». Так, лише завдяки дотри�

манню нормативних термінів, від�

ведених на вантажні операції, за

наявного парку вагонів «Укрзаліз�

ниця» може збільшити обсяги пе�

ревезень вантажів майже на 10 %,

або 27 млн т на рік.

За словами А.Рязанцева, сьо�

годні 0,5 млн вантажних операцій

затримуються на понад 49 годин.

На таку негативну ситуацію, коли

вагони перетворюються на склади

на колесах, впливають і діючі за�

низькі тарифи на сплату за не�

своєчасне повернення вагонів.

Для порівняння: плата за добу за

зберігання вантажів у вагоні «Укр�

залізниці» складає 88 грн, тоді як в

елеваторі — 120 грн. Саме тому

«Укрзалізниця» пропонує застос�

увати новий підхід, коли плата за

користування власними вагонами

перевізника під час виконання

вантажних операцій складати�

меться з двох плат: за використан�

ня власних вагонів перевізника

під час виконання вантажних опе�

рацій та за перенесення терміну

наступної вантажної операції для

власних вагонів перевізника.

«Ми пропонуємо запровадити

безкоштовне користування ваго�

нами «Укрзалізниці» під вантаж�

ними операціями від 0 до 6 годин

включно. Тобто плата для клієнтів

починає нараховуватися з 7 годи�

ни, а не з 31�ї хвилини, як сьогод�

ні. Окрім цього, прогресивна

плата за перенесення терміну на�

ступної вантажної операції для ва�

гонів «Укрзалізниці» нараховуєть�

ся починаючи з 49�ої години, а не

з 22�ої, як зараз. Тобто вже засто�

совуватиметься інфраструктурна

складова тарифу. Таким чином ми

стимулюватимемо клієнтів ефек�

тивніше використовувати наш ру�

хомий склад», — зазначив він.

За словами чиновника, «Укр�

залізниця» розробила та пропонує

ринку справедливий продукт,

який дає можливість найбільш

відповідальним клієнтам взагалі

уникнути плати за користування

вагонами компанії, адже відповід�

но до нового порядку до 6 годин

включно плата не стягуватиметь�

ся. «Переконаний, що такий під�

хід «Укрзалізниці» вкотре демон�

струє її клієнтоорієнтованість та

прагнення до економічно обґрун�

тованого тарифоутворення», —

зауважив директор з розвитку біз�

несу АТ.

Вантажовідправники вказали

на низку питань, що потребують

детального розгляду до запрова�

дження Порядку. Серед них, зо�

крема, принцип нарахування

плати під час формування марш�

рутних відправок вантажів та орга�

нізації здвоєних операцій, запро�

вадження відповідальності «Укрза�

лізниці» за затримку вантажних

операцій з її вини, посилення кон�

тролю за виконанням вантажних

операцій, які має надати перевіз�

ник, рівномірний розподіл вагонів

та врахування сезонності переве�

зень тих чи інших вантажів. Крім

цього, вантажовідправники запро�

понували подовжити термін безо�

платного користування вагонами

до 72 годин, а також висловили

припущення про певні корупційні

та економічні ризики, які можуть

виникнути в результаті запрова�

дження порядку.

Новий порядок плати за користування 
вагонами «Укрзалізниці»



НБУ скасував обов'язковий 
продаж валюти
НАЦІОНАЛЬНИЙ банк України скасував вимогу

обов'язкового продажу бізнесом валютних надходжень на

міжбанківському валютному ринку. Про це повідомляє

прес�служба НБУ.

Діюча норма, яка зобов'язує підприємців продавати

30% валютної виручки на міжбанку, перестане діяти з 20

червня. Зазначається, що валютні надходження бізнесу,

зараховані на розподільчі рахунки протягом 19 червня,

вже не підлягають обов'язковому продажу.

Чергове валютне послаблення не матиме негативних

наслідків для макрофінансової стабільності. За статисти�

кою останніх років, коли норматив обов'язкового прода�

жу валютних надходжень становив 50%, так і з 1 березня

2019 року, коли він був зменшений до 30%, бізнес прода�

вав понад 90% валюти, наголошується в повідомленні. 

Цього року НБУ скасував або пом'якшив вже понад

30 валютних обмежень. Скасування обов'язкового про�

дажу валютних надходжень бізнесу є черговим кроком на

шляху до вільного руху капіталу, визначеного одним із

стратегічних цілей Нацбанку,  зазначають в НБУ.

Супутник показав
справжню кількість посівів
СУПУТНИКОВА зйомка полів зафіксувала майже 2 тис.

га посівів озимого ріпаку на Луганщині та 0,7 тис. га по�

сівів на Закарпатті. Хоча за даними Державної служби

статистики, озимого ріпаку на Луганщині та Закарпатті

взагалі не має бути. Повідомляє zakarpattya.net.ua.

Про це свідчать результати аналізу супутникової

зйомки, які отримав Інститут космічних досліджень

НАНУ�ДКАУ та компанія EOS, в рамках Програми Сві�

тового банку та ЄС «Підтримка прозорого управління зе�

мельними ресурсами в Україні».

За результатами супутникової зйомки було виявлено,

що обсяг посівних площ в Україні ще 2016 року був на 2

млн га більше, ніж за даними офіційної статистики. Окрім

того, аналіз супутникових даних дозволив виявити, що у

низці областей розходження між офіційними даними ста�

тистики та супутниковими даними щодо площ, на яких

вирощують озимий ріпак, подекуди сягають майже 20%.

Серед регіонів із найбільшими розбіжностями (за

кількістю га) між офіційно зареєстрованими та фактич�

ними площами посівів озимого ріпаку — Херсонщина,

Вінниччина та Миколаївщина (де озимого ріпаку більше

на 15,8 тис. га, 15 тис. га та 13,3 тис. га відповідно).

Наявність таких «необлікованих» земель свідчить і

про масштаби їх «тіньового обробітку», і про обсяги недо�

отримуваних місцевими громадами податків.

Українське органічне
виробництво зростає
швидше, ніж світове
ТЕМПИ ЗРОСТАННЯ українського органічного вироб�

ництва в 5,4 разу вищі, ніж у країнах Європи, і майже в 5

разів вищі, ніж у світі. Про це повідомила Валентина

Заєць, начальник відділу технологій виробництва харчо�

вих продуктів Мінагрополітики, пише apk�inform.com.

За її словами, зараз Україна посідає 20 місце у світі та

11 місце в Європі за площею сільськогосподарських угідь,

зайнятих під органічним виробництвом.

В Україні виробляється широкий спектр органічної

продукції, при цьому під зерновими перебуває 45,4% за�

гальної площі органічних угідь.

Майже все вирощене з України експортується, адже

рівень споживання на внутрішньому ринку невисокий —

близько EUR 0,68 на душу населення, у порівнянні з

EUR 10�11 у світі.

«З експортом органічної продукції все складається чу�

дово — EUR 99 млн за 2017 рік. Постачання орієнтовані

переважно на країни Європи — Нідерланди, Німеччину,

Великобританію, Італію, Австрію, Польщу, Швейцарію,

Бельгію, Чехію, Болгарію, Угорщину. Дуже цінують ук�

раїнські органічні продукти в Америці та країнах Азії.

Туди йде приблизно EUR 4 млн із загального експорту»,

— додала Валентина Заєць.

Експортна статистика — 
портові звіти
ЗА ПЕРШІ п'ять місяців 2019 року морські порти Украї�

ни обробили понад 61,4 млн т вантажів, що майже на 7

млн т (або 13%) перевищує аналогічний показник мину�

лого року. За обсягами перевалки зернових вантажів та

руди порти вже перевищили показники перевалки пер�

шого півріччя 2018 року. Про це повідомляє прес�служба

Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Більше третини перевалки в січні�травні 2019 року —

понад 21,9 млн т — становила перевалка зернових ванта�

жів. У порівнянні з аналогічним періодом торік, цей

обсяг збільшився майже на третину (+5,5 млн т).

На понад чверть зросла перевалка руди, яка склала

понад 13,4 млн т.

«Дуже істотним — на 361 тис. т — виявилося збіль�

шення обробки хімічних і мінеральних добрив (сипучих

— на 14,3%, фасованих — понад у 5 разів). Зберігається

тенденція зростання обробки контейнерів: +59,9 тис.

TEU (+18,4%) за перші 5 місяців ц.р., порівняно з анало�

гічним періодом 2018 року», — йдеться у повідомленні.

Як і раніше, основою позитивної динаміки обробки

вантажів вітчизняними портами залишається експорт,

який за звітний період зріс майже на 20% проти аналогіч�

ного показника минулого року. Тоді як імпорт дав приріст

лише в 0,9%, а транзит скоротився на 17,1%.

Прогнозується рекордний
урожай ріпаку
ПРОТЯГОМ двох останніх років площі під ріпаком в Ук�

раїні зросли аж на 62%: із 0,8 млн га 2017 року до 1,3 млн

га 2019 року. Це рекорд останніх дев'яти років і на трети�

ну більше торішнього показника. Упродовж цього часу

підвищилася і середня врожайність ріпаку з 2,5 т/га до

2,76 т/га, повідомляє kurkul.com.

Лідерами за врожайністю торік були Волинська,

Хмельницька, Тернопільська, Рівненська та Вінницька

області, де аграрії в середньому зібрали понад 3 т/га ріпаку.

Узагалі зростання площ під ріпаком спостерігається

вже третій рік поспіль, адже ріпак зараз — найдорожча з

основних олійних культур в Україні. Гарна рентабельність

і високий попит з боку експортерів та переробників сти�

мулюють аграріїв розширювати посівні площі.

Фахівці прогнозують, що цьогоріч в Україні буде ре�

кордний урожай ріпаку. Оптимальний прогноз щодо ви�

робництва в цьому сезоні — 3,5 млн т, що на 20% більше

у порівнянні з попереднім роком. Також експерти дода�

ють: завдяки сприятливим погодним умовам обсяг ви�

робництва може зрости.

Вітчизняні агровиробники, які займаються вирощу�

ванням ріпаку, традиційно продають врожай у перші мі�

сяці після збирання. 2018 року українські компанії ек�

спортували 89,7% всього врожаю ріпаку. Це дозволяє Ук�

раїні зайняти 4% світового ринку цієї культури та бути на

7�му місці серед світових виробників.
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18 червня відбулася нарада

щодо функціонування си�

стеми дорадництва в Украї�

ні, в тому числі щодо ство�

рення Національного цен�

тру сільськогосподарського

дорадництва. 

«МІНІСТЕРСТВО має скон�

центруватись над розвитком і

осучасненням системи дорад�

ництва, підвищенням його

ефективності, адже ця тема стає

все більш актуальною серед не�

великих сільгоспвиробників та

фермерів. Необхідно віднайти

бачення, як розширити мережі

центрів дорадництва, розвину�

ти сервісні функції департамен�

тів агропромислового розвитку

обласних держадміністрацій та

залучити до навчального проце�

су галузевих експертів», — за�

значила в.о. міністра аграрної

політики та продовольства Ук�

раїни Ольга Трофімцева.

Також було зазначено, що на

сьогодні в Україні зареєстрова�

но 11 діючих сільськогосподар�

ських дорадчих служб і 373

сільськогосподарські дорадни�

ки та експерти�дорадники.

Зокрема, увагу було приділе�

но доцільності створення На�

ціонального центру сільсько�

господарського дорадництва із

трирівневою системою. Йдеть�

ся про формування політики

розповсюдження інформації від

держави до малих сільгосптова�

ровиробників в ОТГ, налаго�

дження сільської інформаційної

мережі, організація та коорди�

нація системи надання дорад�

чих послуг перш за все через

обласні філії.

«Малі сільгоспвиробники,

молоді фермери та сімейні фер�

мерські господарства найбільше

потребують консультацій від

фахівців і держава їх у цьому

підтримує, компенсуючи 90%

В Україні зареєстровано 
11 дорадчих служб

дорадчих послуг. Але цю си�

стему потрібно розвивати,

змінювати підхід з надання

дорадчих послуг, залучати до

процесу експертів�практиків,

які б консультували сіль�

госпвиробників безпосе�

редньо в громадах», — наго�

лосив заступник міністра

Віктор Шеремета.

За його словами, необхід�

ність перегляду системи до�

радництва та розширення їх

мережі обумовлені також

пріоритетами діяльності

Мінагрополітики на 2020�

2022 роки, які передбачають

створення протягом трьох

років майже 7000 фермерсь�

ких господарств (ФГ),  в

першу чергу за рахунок ство�

рення сімейних ФГ. У ре�

зультаті 2022 року в одній

об'єднаній територіальній

громаді в середньому мають

діяти 5 сімейних ФГ.

ЗА 7 РОКІВ в Україні на 10 тисяч

зменшилася кількість фермерів,

з яких більшість працюють у тіні

та навіть здають свою землю в

оренду холдингам. Про це заявив

президент Національної академії

аграрних наук України Ярослав

Гадзало під час засідання прези�

дії НААН, присвяченого нагаль�

ним питанням підвищення уро�

жайності та розвитку сільських

територій України, передає agro�

polit.com. 

Крім того, в Україні з 43 тисяч

фермерських господарств 70%

працює у тіні.

«Існує величезна проблема з

розвитком кооперації і фермер�

ства загалом. За всі роки ми не до�

сягли рівня виробництва сіль�

госппродукції в Україні, який був

1913 року. Тоді був зовсім інший

устрій, по�іншому використову�

валася земля фермерами, які

справді дбали про неї й жили за

цей рахунок», — сказав Я.Гадзало.

Участь в обговоренні взяли як

науковці, так і представники

сільських територіальних громад.

Потрібно передусім подолати

бідність у селах і розвивати фер�

мерське господарство. Тоді в цих

населених пунктах буде і гідна

праця, і економічне зростання, і

достойні умови проживання», —

на цьому у своїй доповіді акцен�

тував увагу Юрій Лупенко, ди�

ректор Національного наукового

центру «Інститут аграрної еконо�

міки» НААН України.

Голови сіл та об'єднаних те�

риторіальних громад нарікають

на бездіяльність влади у підтрим�

ці ініціатив щодо розвитку

сільських місцевостей. Підтрим�

ка малих фермерів мізерна, а

землі, які могли б оброблятися,

нині простоюють, адже вони у

приватних руках чиновників.

Єдина успішна реформа, за сло�

вами очільників громад — це де�

централізація.

У НААН підрахували
фермерів



лізниця». Також засмучують об�

сяги річкового перевезення ван�

тажів в Україні порівняно з сусід�

німи країнами, що мають схожі

річкові системи. Наприклад, Ру�

мунія водним шляхом перевозить

29% всіх вантажів, а Україна —

лише 3%.

Проблема недостатніх обсягів

вантажного судноплавства вкрай

загострилася після початку війни

на Сході України і анексії Криму.

Навантаження на автотранспорт�

ну інфраструктуру на Півдні Укра�

їни різко збільшилося у зв'язку з

переорієнтацію вантажних пото�

ків на порти Херсонської, Мико�

лаївської та Одеської областей.

Рік тому фахівці США прове�

ли чергове щорічне обстеження

якості безпеки автотранспортної

інфраструктури за відкритими

джерелами у 144 державах світу. У

цьому рейтингу Україна посіла 134

місце.

Поточні логістичні проблеми

негативно впливають на виконан�

ня Україною її зобов'язань щодо

інтеграції з Європейським сою�

зом. Йдеться про виконання ди�

ректив, які сформульовані відпо�

відно до Угоди про Асоціацію Ук�

раїни і ЄС. Це, зокрема, скасуван�

ня акцизних зборів щодо викори�

станого пального для внутрішньо�

го судноплавства та скасування

плат за проходження шлюзів і роз�

відних мостів для водного транс�

порту. У багатьох країнах ЄС

впровадження цих рішень стало

стимулом для зростання річкових

перевезень. В Україні уряд відпо�

відні плани закріпив ще у 2016

році, але донині їх не імплементо�

вано у Податковий кодекс та пі�

дзаконні акти уряду.

Через відсутність комплексної

державної політики нині замість

гарантованої глибини 3,65 м, на

деяких ділянках Дніпра глибини

не перевищують катастрофічних

2,2 м. На Прип'яті глибини дохо�

дять до 0,4 м — річка втратила ста�

тус судноплавної.

НІБУЛОНІВСЬКІ суднобудівни�

ки водночас із добудівними робо�

тами на перевантажувачі «NIBU�

LON MAX», що є найдовшим за�

мовленням в історії підприємства,

та судноремонтом і обслуговуван�

ням вантажного флоту компанії

розпочали будівництво суден но�

вого проєкту. Так, у цеху метало�

обробки вже на повний хід ведеть�

ся підготовка та порізка металу

для виготовлення секцій несам�

охідних суден�майданчиків від�

критого типу проєкту В1500, го�

ловне призначення яких — пере�

везення контейнерів, генеральних

і навалювальних вантажів, у т.ч.

піску, гравію, пакетованих ванта�

жів, лісу і лісоматеріалів тощо. 

Серед основних характеристик

суден вказаного проєкту: довжина

— 75 м, ширина — 17 м, висота

борту — 3,5 м, вантажопідйом�

ність — 1500 тонн, площа вантаж�

ного майданчика — 835 кв.м. 

Для побудови одного такого

замовлення потрібно:

— близько 700 тонн листового

та профільного металопрокату, у

тому числі труб;

— 200 тонн листового метало�

прокату і профілю для вигото�

влення деталей механо�слюсарної

частини;

— 4,5 км кабелю;

— 30 тонн зварювальних мате�

ріалів;

— понад 12800 л лакофарбових

матеріалів.

Усього виробничою програ�

мою суднобудівного заводу «НІ�

БУЛОН» передбачено будівниц�

тво чотирьох суден проекту В1500,

які будуть спущені на воду до

кінця 2019 року.

Водночас на 140�метровому

перевантажувачі «NIBULON

MAX», що було спущено на воду

менше місяця тому, для завершен�

ня формування надводної части�

ни і виконання добудівних робіт,

триває установка секцій верхньої

палуби. Окрім того, на судно вже

піднято та змонтовано основні

механізми, а саме: 4 головні ди�

зель�генератори (SIA RIGAS DIZ�

ELIS DG, Латвія), 2 гвинто�стер�

нові колонки та одна висувна ко�

лонка в носі судна (Kongsberg Ma�

ritime Finland OY, Фінляндія). Йде

виготовлення і встановлення труб

загальносуднових систем і систем

енергетичної установки, а також

фарбування баластних цистерн та

готових сухих відсіків. У збірно�

секційному цеху триває вигото�

влення секцій надбудови унікаль�

ного перевантажувача.

Зазначимо, що будівництво

судна такого класу та розмірів —

це абсолютно новий, вищий рі�

вень суднобудівних потужностей

компанії «НІБУЛОН». Самохід�

ний «NIBULON MAX», включаю�

чи механізми та обладнання, за�

проектований і будується за чин�

ними правилами і під наглядом

Регістра судноплавства України на

клас «навалювальне судно�пере�

вантажувач». 

Вже у вересні поточного року

судно буде введено в експлуата�

цію, що значно підвищить ефек�

тивність та обсяги навантажуваль�

но�розвантажувальних робіт ком�

панії.
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ССЗ «НІБУЛОН» будує
судна нового проєкту

За інф. прес�центру компанії «НІБУЛОН». Фото компанії «НІБУЛОН»

ПЕРЕВЕЗЕННЯ річками

1 млн т вантажів дає країні

економічний ефект у сумі до 1

млрд грн лише заощаджень на

ремонті доріг. 2018 річкою було

перевезено близько 10 млн т

вантажів, тож держава отрима�

ла додатково до 10 млрд грн

економії. Якщо найближчими

роками ми доведемо річкові

перевезення до 30 млн т на рік,

а це цілком реально, країна от�

римуватиме щороку приголом�

шливі кошти лише на економії

витрат на утримання доріг. Такі

дані наведено у зверненні, що

базуються на підрахунках Мі�

ністерства інфраструктури та

Центра Транспортних Страте�

гій (ЦТС). Але найголовніше

— річка вирішить складну ло�

гістичну проблему і стимулю�

ватиме внутрішній попит на

суднобудування та розвиток

багатьох суміжних галузей еко�

номіки, що дасть потужний

поштовх сталому розвитку Ук�

раїни.

Розвинений
річковий транспорт
— запорука безпеки
«РОЗВИТОК внутрішнього

водного транспорту України

наразі має не тільки економіч�

не значення, а й надзвичайну

вагу у сфері національної без�

пеки України», — наголосив

президент УСПП Анатолій

Кінах.

Комплексний аналіз суча�

сного стану річкового судно�

плавства та суднобудування в

Україні показав — країна не

має державної політики ро�

звитку внутрішнього водного

транспорту.

«Приклади кричущі: 2000

року під прапором України в

басейні Дніпра використовува�

лось 155 суден, 2018 року — 46

суден з дедвейтом понад 5 тис.

т. Для порівняння — 1991 року

використовувались 575 суден

загальним дедвейтом понад 5

млн т», — оцінив ситуацію

А.Кінах.

Відсутність комплексної

державної політики з розвитку

судноплавства призводить до

серйозного зниження конку�

рентоспроможності одного з

локомотивів нашої економіки

— аграрно�промислового ком�

плексу. В Україні собівартість

перевезення річковим транс�

портом на 18�20% вища, ніж

тарифи, які виставляє «Укрза�

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ Представники тринадцяти
профільних асоціацій з аграрної, металургійної,
будівельної та суднобудівної галузей України
спрямували звернення про сприяння
відродженню українського річкового судно(
плавства Президенту України Володимиру
Зеленському, Голові Верховної Ради України
Андрію Парубію та Прем'єр(міністру
Володимиру Гройсману.

Анатолій КІНАХ



Створення ефективної держ�

політики з розвитку внутрішнього

судноплавства дозволить блокува�

ти так званий процес деіндустріа�

лізації. Гідне облаштування річко�

вих судноплавних шляхів збіль�

шить обсяги перевезень та підви�

щить попит на нові судна. За да�

ними ЦТС, сприяння попиту на

суднобудування створить 8,3 тис.

нових робочих місць, забезпечить

$732 млн відрахувань до держав�

ного та місцевих бюджетів, сфор�

мує $4,4 млрд нових надходжень в

економіку країни.

Також нагальним питанням є

збільшення річкового флоту. Зараз

під державним прапором Україні

маємо лише 46 річкових суден, а

величезну кількість вантажів об�

слуговують закордонні виконавці

— офшорні компанії. Українські

моряки на суднах офшорних ком�

паній отримують зарплатню за

кордоном України. Водночас дер�

жбюджет спрямовує на утриман�

ня родин цих моряків всі інстру�

менти соціального захисту тощо.

«Таким чином, в один комплекс

ув'язано розвиток водних шляхів,

збільшення суднобудування, рі�

шення соціальних проблем», —

описав ситуацію президент

УСПП.

Як вивести врожай 
на глибокий фарватер?
«КОЛИ в Україні врожай переви�

щує 60 млн т, «Укрзалізниця» у пі�

кові місяці не справляється з на�

вантаженням. Це впливає на ви�

конання зовнішньоекономічних

контрактів, на доходи сільгоспви�

робників», — зауважив президент

ГС «За відродження річки Дніпро

як головної транспортної артерії

України», заступник генерального

директора ТОВ СП «НІБУЛОН»

по взаємодії з органами влади

Володимир Клименко.

Без серйозного включення

річок України в перевезення ван�

тажів неможливо вирішити логі�

стичні проблеми в нашій державі.

За радянської доби річками Укра�

їни перевозили 60 млн т вантажів,

п'ять років тому це було 4 млн т, а

2018 року Дніпром вже перевезе�

но 10 млн т усіх видів вантажів, у

тому числі зернових.

В УСПП 23 травня відбулася

конференція за участі представни�

ків практично всіх галузей еконо�

міки. Підсумком роботи круглого

столу стало підписання листа�

звернення до очільників держави.

Підписали лист керівники 13

профільних впливових громадсь�

ких об'єднань. Це Український

союз промисловців і підприємців,

Рада підприємців при Кабінеті

Міністрів України, Федерація ро�

ботодавців України, ГС «Аграрний

союз України», Українська зерно�

ва асоціація, ГС «За відродження

річки Дніпро як головної транс�

портної артерії України», Асоці�

ація суднобудівників України

«Укрсудпром», Асоціація ферме�

рів та приватних землевласників

України, Союз хіміків України,

Федерація металургів України,

Об'єднання підприємців «Укрме�

талургпром», Асоціація виробни�

ків феросплавів та іншої електро�

металургійної продукції, Асоці�

ація виробників цементу «Укрце�

мент».

Підписанти акцентують увагу

Президента України, керівництва

ВРУ та уряду на питаннях відро�

дження вітчизняного судноплав�

ства і суднобудування. Мета цього

звернення — річка повинна пра�

цювати.

«Щоб річка працювала, пот�

рібні нормальні економічні

умови. Під час неодноразового

спілкування з міністром інфра�

структури Володимиром Омеля�

ном та нещодавно, на виставці

«Агро�2019», із заступником міні�

стра Віктором Довганем, я зада�

вав їм питання: чому за п'ять

років відомство не сприяло вине�

сенню кількох простих і вкрай ва�

жливих для галузі рішень?», — на�

голосив В.Клименко.

Перше з них — чому не скасо�

вано плату за розведення заліз�

ничних мостів, під якими мають

проходити судна? «Втрати «Укрза�

лізниці» за скасування такої плати

— «аж» 2 млн грн на рік. Разом із

тим, вона вже у кілька разів підви�

щила тарифи, і це чималі суми.

Невже заради цих 2 млн грн «Укр�

залізниця» «ляже на рейки», аби

зберегти ці збори?», — іронічно

поцікавився фахівець.

Що треба зробити? Слід ухва�

лити постанову Кабміну про

зміни у статуті «Укрзалізниці».

Якби Мінінфаструктури цим зай�

малося, то вже п'ять років як не

було би мостового збору. За слова�

ми доповідача, коли п'ять років

тому починали про це говорити,

представники «НІБУЛОНа» почу�

ли від міністерства, що це потріб�

но лише йому. «Але «НІБУЛОН»

має буксири з телескопічними

рубками, які опускаються так,

щоб судно проходило вільно під

мостом. Скасування плати за про�

хід розвідного мосту потрібне

іншим річковим перевізникам», —

уточнив В.Клименко. Нещодавно

Мінінфраструктури створило про�

ект відповідної постанови Кабмі�

ну і оприлюднило на офіційному

сайті. З того моменту минуло пі�

вроку, але донині постанову так і

не затверджено. 

Друге — скасувати плату за

проходження шлюзів. Для цього

слід відмінити Постанову Кабмі�

ну від 22.02.1999 року №236 «Про

затвердження розмірів плати за

проходження суден шлюзами Дні�

провського каскаду». Загальна

сума збору на рік становить 14

млн грн. За збільшення інтенсив�

ності проходів суден ця бюджетна

«втрата» також компенсується,

щоправда, опосередковано. 

Третє — компенсувати всім

перевізникам по внутрішнім річ�

кам, насамперед по Дніпру, вар�

тість акцизу на дизельне паливо.

Для цього парламент має внести

зміни до Податкового кодексу. У

країнах ЄС, де найвищий відсо�

ток річкових вантажних переве�

зень відносно загального ватаж�

ного потоку — Нідерландах та Ні�

меччині — судновласники такий

акциз не платять. Там держава зо�

середилась на збереженні навко�

лишнього середовища та ввела

відчутні акцизи на викиди транс�

портом вуглецевого газу (СО
2). В

Україні для скасування акцизу на

паливо достатньо відмінити від�

повідну постанову Кабміну. Дер�

жрегулювання рівня викидів

СО2, тобто введення плати за об�

сягами викидів, стимулює їхнє

зменшення. За рахунок цього Ук�

раїна, згідно з Кіотським прото�

колом, ще й розширить можли�

вість торгувати квотами на вики�

ди вуглецю.

«Розв'язання питань про ска�

сування плати за проходження

розвідних залізничних мостів, за

проходження шлюзів та акцизу на

купівлю палива — це стовідсотко�

ва компетенція Мінінфраструкту�

ри, та потребує одного — просто

зробити цю роботу. Вирішення

цих питань не пов'язано з

необхідністю ухвалення закону

про внутрішній водний транс�

порт, а саме неприйняттям доте�

пер цього закону міністерство на�

магається виправдати свою без�

діяльність у цих питаннях», — заз�

начив В.Клименко.

Реальні завдання 
на фоні безмежних
перспектив 
«У США на річках із близькими

до українських параметрами що�

річно перевозять 70 млн т ванта�

жів. Тому Україна має величезний

потенціал зростання, — впевне�

ний голова Ради підприємців при

КМУ, народний депутат Леонід

Козаченко. — Нині річками Ук�

раїни перевозиться дещо більше

10 млн т вантажів. Враховуючи на�

ведені колегами дані, у нас є мо�

жливість збільшити перевезення у

сім разів. Але реальне завдання,

яке можливо поставити зараз в

Україні — наростити їх утричі —

до рівня 30�35 млн т». 

На його думку, всі окреслені у

звернені проблеми можна вирі�

шити. Для цього треба прийняти

відповідний закон. Також слід

обов'язково імплементувати євро�

пейські норми. Це дозволить ук�

раїнцям ходити по європейських

річках. Реалізація цих планів по�

жвавить роботу вітчизняних логі�

стичних центрів і портів, що вихо�

дять у Чорне море і дозволяють за�

ходити в Дунай. «Не бачу про�

блем, бо українці це робили рані�

ше і досить успішно», — наголо�

сив нардеп. 

За словами Л.Козаченка, для

вдалого вирішення питання про

імплементацію європейських

норм, слід залучити профільні

міжнародні торгівельні організа�

ції. «Відбулося багато профільних

дискусій із залученням Мінінфра�

стуктури, Української зернової

асоціації, Європейської бізнес

асоціації, Американської торгової

палати, Торгово�промислової па�

лати України. На рівні цих органі�

зацій треба напрацювати спільну

програму: як рухатись далі, вико�

ристовуючи можливості цих орга�

нізацій, щоби тиснути на держав�

ні установи, які мають швидше

приймати відповідні рішення», —

сказав він.

Законопроекти 
про ВВТ №2475 —
різниця не лише 
в цифрах і буквах
ЗАКОНОТВОРЧА діяльність

щодо розвитку судноплавства в

Україні почалася 10 років тому з

законопроекту №4319 від 2009

року, потім він неодноразово

міняв номери, та депутати впро�

довж трьох скликань так його і не

ухвалили. Бо були причини!

У Верховній Раді VIII скли�

кання створено міжфракційне де�

путатське об'єднання (МДО) «За

розвиток річок України» з 44 на�

родних депутатів. Нині в Раді очі�

кують розгляду два законопроек�

ти «Про внутрішній водний

транспорт». Вони мають однако�

вий номер — №2475 — і різняться

не лише літерними та числовими

індексами, а принциповими поло�

женнями! 

Проект ЗУ «Про внутрішній

водний транспорт» №2475а�д від

09.07.2018 висунутий групою із 17

народних депутатів, і на сайті ВРУ

його позначено як «основний».

Цей документ доопрацьований у

Комітеті ВР з питань транспорту і

рекомендований на розгляд пар�

ламентарям. Його лобіює Мінін�

фраструктури.

Проект ЗУ»Про внутрішній

водний транспорт» №2475а�4 від

07.03.2018 року висунутий групою

із 15 прламентарів МДО «За ро�

звиток річок України». Цей зако�

нопроект на сайті ВР позначено

як «альтернативний». Щодо вине�

сення на розгляд депутатів, у вис�

новку Комітету ВР з питань

транспорту сказано, що положен�

ня альтернативного законопроек�

ту №2475а�4 частково враховані у

документі №2475а�д. Тож виноси�

ти законопроект №2475а�4 на за�

твердження у сесійну залу недо�

цільно. 

Як розповів помічник�кон�

сультант народного депутата Ук�

раїни, голови МДО «За розвиток

річок України», доктор юридич�

них наук Михайло Різак, МДО

«За розвиток річок України», яке

об'єднує 44 народних депутати Ук�

раїни з 7�ми депутатських фракцій

і груп ВР України категорично

проти законопроекту 2475а�д

«Про внутрішній водний транс�

порт», вважає реєстрацію даного

законопроекту Комітетом перед�

часним та необґрунтованим через

неврахування Комітетом ВРУ з

питань транспорту низки пропо�

зицій МДО щодо вилучення
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критично неприйнятних для ВВТ поло�

жень, що носять системний характер та без

істотних змін структури та змісту не можуть

бути усунені до другого читання.

Найкращим виходом з сьогонішньої си�

туації вбачається визначення законопроек�

ту МДО «За розвиток річок України»

№2475а�4 базовим. Таким, що за своїм змі�

стом імплементує профільні Директиви та

Регламенти ЄС та покликаний реалізувати

Угоду України з ЄС.

Критичними положеннями міністерського
законопроекту №2475а�д у МДО вважають

такі:

1) Не визначено, хто відповідальний в Ук�
раїні за утримання внутрішніх водних шляхів.
Відсутність чітко визначеного державного

суб'єкта відповідального за річки матиме

негативні наслідки для галузі. Закріплена в

законопроекті 2475а�д «реорганізація» при�

водить як до зменшення підприємств — як

із «Укрзалізницею» в Україні, яка об'єднала

55 підприємств, так і до їх збільшення — як

із Адміністрацією морських портів України

(АМПУ), яка стала додатковим великим

держпідприємством до 20 вже існуючих у

морської галузі. Досвід формування АМПУ

показав, що для організації нормальної

діяльності нового держпідприємства пот�

рібно понад 5 років. Внутрішній водний

транспорт потребує планування на 25�35

років. В Україні за умов частої зміни транс�

портних міністрів невизначеність з регу�

люючими держпідприємствами не дозволяє

вести нормальне планування.

2) Існування різних держпідприємств на
морі та річці. Це призведе до конфлікту інте�

ресів при реалізації стратегії розвитку Бузь�

ко�Дніпровсько�лиманського каналу

(БДЛК) та Херсонського морського каналу

(ХМК), зарегулює діяльність морпортів в

гирлах річок України. 

У свою чергу, законопроект №2475а�4
чітко визначає АМПУ єдиним утримувачем
внутрішніх водних шляхів, що забезпечить

цілісність управління водним транспортом,

у тому числі українською ділянкою міжна�

родного водного шляху Е40. 

Мінінфраструктури передало днопогли�

блювальний флот у розпорядження АМПУ,

чим фактично визнало останнє відповідаль�

ним за безпеку на ріках. Голова Комітету ВР

з питань транспорту також підтримував це

рішення і закріпив його у законопроекті

№2475а�2, але згодом змінив позицію.

Фінансове забезпечення
розвитку внутрішніх водних
шляхів
КОМІТЕТ у законопроекті №2475а�д про�

понує передати БДЛК та ХМК річковому

підприємству, що несе загрозу розвитку ка�

налів, які обслуговують саме морські судна,

а не річкові осадкою до 4 м. Такі річкові

судна можуть ходити поза каналами. Вод�

ночас положення законопроекту №2475а�д

звільняє від сплати портових зборів судна з

осадкою до 4,5 м, які здійснюють міжна�

родні рейси і пересуваються в устях річок та

акваторіях портів виключно суднохідними

каналами. Таким чином держава втрачає

гроші, падає конкурентоспроможність ка�

ботажних перевезень на річці, гальмується

попит на річкове суднобудування. Річковий

флот будується завжди під конкретну річку.

Судна класу «ріка�море» осадкою 4,5 м бу�

дуються для більш загального користування

і перекидуються на маршрути з більшою

маржинальністю. Пільги із портовими збо�

рами суднам «ріка�море» створюють загро�

зу переходу України на переважне викори�

стання існуючих застарілих суден «ріка�

море». Це загальмує будівництво сучасних

річкових суден. 

Державний прапор України і
конкуренція на каботажі
У ВИСНОВКУ МДО йдеться, що недо�

опрацьованою у законопроекті №2475а�д
залишається ситуація з експортно�імпорт�

ними перевезеннями на внутрішніх водних

шляхах суднами під прапорами третіх країн.

Комітет встановив, що наявність будь�

якого міжнародного договору, який згадує

про судноплавство, незалежно від його змі�

сту, є достатнім, щоб запускати судна цієї

країни на річки.

Це не відповідає сьогоднішнім міжна�

родним зобов'язанням України. Зокрема,

суперечить угодам з Білоруссю 1998 року,

Польщею (1992), Хорватією (2004), які

чітко визначають дозвільні процедури для

допуску іноземних суден до перевезень вну�

трішніми водами України 

Прощавай корупція?
ЗА ОЦІНКОЮ правників МДО, законо�

проект №2475а�д містить положення, які

зберігають такі корупціогенні фактори:

— Створення природних монополій

(безальтернативне джерело відповідних по�

слуг) у сфері внутрішнього водного транс�

порту із державним регулюванням цін;

— Створення корупційних можливо�

стей за рахунок затвердження принципу

компенсації інвестицій, зроблених компа�

ніями у річкову інфраструктуру. Компенса�

цію передбачено робити напряму з держав�

ного бюджету в ручному режимі — всупе�

реч закону про інвестиційну діяльність.

— Створення передумов для прихованої

приватизації держмайна, яке має державне

значення та не підлягає приватизації. 

— Також у положеннях названого акту

збережено аварійні фонди — корупційний

елемент. Замість інструменту страхування

відповідальності судновласників передбаче�

но, що підприємство автоматично здійсню�

ватиме замороження своїх активів у «надій�

ному банку», до аварійного фонду пере�

раховуватиметься 5% бюджету підприєм�

ства.

Проблемні норми ЄС?
Законопроект №2475а�д містить положен�

ня, які прямо суперечать Директивам Ради

ЄС та постановам уряду України щодо

плану заходів виконання цих Директив.

Так, законопроект 2475а�д визначає річко�

вий порт як суб'єкт господарювання, а не

як територію, що прямо суперечить дирек�

тиві 2005�65 ЄС. Законопроект №2475а�д

ігнорує захист екології водних шляхів —

закріплює можливість вільного скидання

суднових стічних вод у річкові водойми. І

це притому, що 70% жителів України кори�

стуються водою з басейну Дніпра. 

МДО «За розвиток річок України» вва�

жає законопроект №2475а�д таким, що ви�

ключає можливість його доопрацювання,

оскільки він містить положення, внесені ще

у варіант законопроекту 2009 року, які є не�

прийнятними для трьох скликань Верхов�

ної Ради України.

Виходом з цієї ситуації МДО бачить від�
мову від розгляду законопроекту №2475а�д і

натомість визначення законопроекту
№2475а�4 базовим, таким, що за своїм змі�

стом у разі прийняття імплементує про�

фільні Директиви і Регламенти ЄС.

«Законопроект №2475а�4 дозволить од�

ночасно розвивати і річку, і морську части�

ну водних шляхів. Він передбачає гаранто�

ване фінансування внутрішніх водних шля�

хів на рівні 10% від портових зборів і виплат

за спеціалізовані послуги. По 5% пропону�

ється спрямувати на міста з морськими

портами і міста з річковими портами. Це

сотні мільйонів коштів, які дозволяють реа�

лізувати інфраструктурні проекти по всій

лінії водних шляхів України», — зазначив

М.Різак. 

Дніпровські шлюзи треба
ремонтувати негайно!
ПІД ЧАС прес�конференції спікери приді�

лили особливу увагу стану шлюзів Дніпров�

ського каскаду. На цій же проблемі було ак�

центовано й у звернені до перших осіб дер�

жави. 

«Промисловці і підприємці, які розумі�

ються на технічному стані споруд, дуже

стурбовані дніпровськими шлюзами. Наші

дані підтверджуються дослідженнями аме�

риканських інженерів, які 2016 року прово�

дили обстеження шлюзів Дніпровського

каскаду. Вони дійшли висновку, що їх стан

наближається до критичного, що є високий

ризик експлуатаційної відмови споруд і зак�

риття навігаційної річкової системи річки

Дніпро на невизначений термін», — розпо�

вів А.Кінах.

За підрахунками фахівців, загалом ре�

монт та модернізація шлюзів потребують

1,2 млрд грн. За два минулих роки держава

виділяла кошти на ремонт у таких обсягах:

2017 року — 107,75 млн грн, 2018 року —

125,75 млн грн. Але ці кошти так і не були

освоєні. 2017 року вдалось виконати 43,7%

потрібних робіт, а 2018 року — лише 4,1%.

На 2019 рік очікується приблизно такий же,

як і 2018 року, обсяг освоєння коштів. На

капітальний ремонт шлюзів виділена сума

— 124 млн грн, але наразі її ще не почали

освоювати.

«Шлюзи на Дніпрі побудовані понад 50

років тому, але капітальний ремонт не про�

водився з початку 1990�х. Гідротехнічні

споруди можуть зупинитися в будь�який

момент. Не виключений ризик техногенно�

екологічних подій з вкрай негативними

наслідками», — зауважив В.Клименко.

Чому кошти відділяються і надходять

підприємствам шлюзів, але роботи там не

починають або ведуть украй мляво?

За оцінкою В.Клименка, на шлюзових

підприємствах відсутні кваліфіковані пра�

цівники робітничих професій, суттєво ско�

ротилися інженерно�технічні кадри. Неста�

ча персоналу наближається до 40%, пере�

важна частина працюючих — пенсійного

віку. Причина кадрового дефіциту — низька

заробітна плата.

Ще одне ускладнення — в Україні

майже немає підрядних структур, здатних

кваліфіковано провести складні монтажно�

ремонтні роботи на шлюзах по оновленню

та модернізації гідротехнічних споруд. Ук�

раїна кілька років поспіль переживає інтен�

сивну трудову міграцію, тож настав момент,

коли конкретний обсяг технічно складних

робіт просто немає кому виконувати.

Ще відчутна складність — незбалансо�

ване планування фінансування капітальних

витрат. Це наслідок «радянського плануван�

ня». Перші три квартали року коштів над�

ходить мало, а в IV кварталі, щоб на наступ�

ний рік не зменшилося фінансування на

розмір невикористаних грошей, відразу

надходить 70% запланованої бюджетної

суми. 

Ділова спільнота закликає Президента

України, державні структури країни зосере�

дитися на проблемі технічного стану судно�

плавних гідротехнічних споруд Дніпров�

ського каскаду та зробити все можливе для

забезпечення вчасного проведення ком�

плексу ремонтних робіт на шлюзах річко�

вих водних шляхів України.

Костянтин Макульський

Артем Житков

Фото: Костянтин Макульський 

Річка має працювати: звернення
підприємців до очільників України

Початок на стор. 4
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Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 18.06.2019 (20:00) по 21.06.2019 року (до 07:30), грн/тонна

Базис поставки
Пшениця

Ячмінь Ріпак1 Сорго
Соняш�

ник
Соя

Куку�
рудза1 кл. 

(гр.А)
2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл.

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв – 5250 5150 4950 – – 4980 12000/11900 – – – 5050
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 5050 4950 4750 – – 4780 – – – – 4800
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 5080 4980 4780 – – 4810 11830/11730 – – – –
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 5100 5000 4800 – – 4830 11850/11750 – – – 4900
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 5190 5090 4890 – – 4920 11940/11840 – – – –
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 5100 5000 4800 – – 4830 11850/11750 – – – –
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 5050 4950 4750 – – 4780 11800/11700 – – – –
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 4950 4850 4650 – – 4680 11700/11600 – – – –
Філія «Кам’янка!Дніпровська», Запорізька обл. – 4980 4880 4680 – – 4710 11730/11630 – – – –
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4270
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4320
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – –
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 4700 4600 – – – – – – – – 4320
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – – 4400 – – – – – – – – 4270
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4270
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4300
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – – – – – – – – – – – 4300
Філія «Вітове», Черкаська обл. – – 4600 – – – – – – – – –
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – – 4110 3910 – – – – – – – 4170
Філія «Денихівська», Київська обл. – 4200 4150 3950 – – – – – – – 4250
Філія «Переяславська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4280
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 4050 4000 3800 – – – – – – – –
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 4250 4200 3600 – – 3700 – – – – –
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 4350 4300 – – – – – – – – –

ТОВ «Вінницька птахофабрика», Комплекс з виробництва кормів, м.Ладижин – 11000 – – – –
Новомосковська філія ПАТ «Орель!Лідер», с.Китайгород, Дніпропетровська обл. – 10600 – – – –
Новомосковська філія ПАТ «Орель!Лідер» елеватор №2, с.Ракита, Полтавська обл. – – – – – –
ТОВ «Катеринопільский елеватор», Черкаська обл. – 10900 – – – 9300
ПАТ «Добропольський КХП», Донецька обл. – – – – – –
Філія «Ямпольський елеватор», Хмельницька обл. – – – – – 9000
ПАТ «Миронівський ЗВКК», Київська обл. – 10800 – – – –

Джерело: www.mhp.com.ua

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» з 00:00 19.06.2019 р. по 24:00 20.06.2019 р., грн/тонна з ПДВ

Базис поставки Кукурудза Соняшник Пшениця Ячмінь Ріпак Соя (без ГМО)

Таблиця. Зміни споживчих цін на товари та послуги, %

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у

травні ціни на продукти харчу�

вання та безалкогольні напої

зросли на 1,0%. Найбільше (на

11,9%) подорожчали фрукти.

На 1,7�0,7% зросли ціни на

м'ясо та м'ясопродукти, хліб,

цукор, овочі, продукти пере�

робки зернових, рибу та про�

дукти з риби. Водночас на

15,3% подешевшали яйця, на

2,5�0,2% — сало, молоко, рис,

сири, сметана. 

Ціни на алкогольні напої та

тютюнові вироби підвищилися

на 1,3%, у т.ч. на тютюнові ви�

роби — на 2,0%, алкогольні

напої — на 0,6%.

Одяг і взуття подешевшали

на 1,5%, зокрема, взуття — на

1,9%, одяг — на 1,1%.

Зниження цін (тарифів) на

житло, воду, електроенергію,

газ та інші види палива на 0,7%

відбулося за рахунок зниження

цін на природний газ на 4,2%.

Разом з тим відбулося підви�

щення плати за оренду житла

на 0,9%, тарифів на водопоста�

чання та каналізацію — на

0,8%, утримання будинків та

прибудинкових територій — на

0,7%.

Підвищення цін на транс�

порт у цілому на 1,5% в основ�

ному спричинено подорожчан�

ням палива та мастил на 4,1%. 

Індекси цін на товари 
і послуги в Україні*
у травні 2019 року

Товари та послуги
Травень 2019 до

квітня 
2019

грудня 
2018

травня 
2018

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 0,7 4,2 9,6

Продукти харчування та безалкогольні напої 1,0 5,9 9,2
Продукти харчування загалом 1,0 6,1 9,6
Хліб та хлібопродукти 0,8 4,4 15,1
Хліб 1,4 5,3 20,2
Макаронні вироби 0,2 3,1 13,0
М'ясо та м'ясопродукти 1,7 2,3 7,6
Риба та рибопродукти 0,7 4,3 8,4
Молоко !1,8 !0,3 11,3
Сир і м'який сир (творог) !0,3 2,5 9,3
Яйця !15,3 !31,4 !30,1
Масло 0,1 3,0 10,3
Олія соняшникова 0,0 !0,3 1,2
Фрукти 11,9 22,2 !12,3
Овочі 1,0 44,7 53,0
Цукор 1,2 2,1 !2,0
Безалкогольні напої 0,6 2,2 5,3

Алкогольні напої, тютюнові вироби 1,3 5,9 16,4
Одяг і взуття !1,5 2,8 0,7

Одяг !1,1 2,5 !0,2
Взуття !1,9 3,3 0,9

Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива !0,7 2,9 12,3
Утримання та ремонт житла 0,3 1,6 7,0
Водопостачання 0,8 6,8 19,8
Каналізація 0,8 7,6 23,0
Утримання будинків та прибудинкових територій 0,7 3,7 14,6
Електроенергія 0,0 0,0 0,0
Природний газ !4,2 !4,2 17,7
Гаряча вода, опалення 0,0 13,7 19,6

Предмети дом.вжитку, побут.техніка, утримання житла 0,3 0,9 3,6
Охорона здоров’я 0,3 2,8 7,1

Медичні товари, ліки та обладнання 0,2 2,1 5,4
Амбулаторні послуги 0,4 5,6 11,9

Транспорт 1,5 1,2 9,0
Паливо і мастила 4,1 !1,6 3,1
Транспортні послуги: 0,5 6,0 24,9

Залізничний пасажирський транспорт !0,1 17,7 28,2
Автодорожній пасажирський транспорт 0,5 4,8 24,4

Зв’язок !0,2 7,3 16,6
Відпочинок і культура !0,3 1,3 3,2
Освіта 0,0 1,9 13,3
Ресторани та готелі 0,4 3,4 11,7
Різні товари та послуги 0,7 !0,1 10,2

СТАТИСТИКА Інфляція на споживчому ринку у травні 2019 року порівняно із
квітнем 2019 р. становила 0,7%, з початку року — 4,2%. Базова інфляція у травні
2019 року порівняно із квітнем 2019 р. становила 0,2%, з початку року — 2,3%.

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

За матеріалами Держстату України (Експрес(випуск від 10 червня 2019 р.)

Мал. Зміни цін на продукти харчування (у % до попередн. місяця)  



ХЕРСОНЩИНУ недарма назива�

ють зоною ризикованого земле�

робства. Якщо попередні два роки

в зоні Степу, до якої належить

область, були дуже посушливими,

то цього року за два тижні (з 25

травня по 10 червня) в області ви�

пало 155 мм опадів, вибравши

фактично річну їхню норму.

Справжня неприборкувана стихія

з поривчастим вітром, зливою і

навіть градом завдала неабиякого

лиха численним населеним пунк�

там Херсонської області. Що й го�

ворити про сільгоспугіддя. 

Позначилась стихія і на де�

монстраційному полігоні ІЗЗ

НААН, деякі пшениці і ячмені

просто полягли. Однак більшість,

тут слід віддати належне українсь�

ким селекціонерам, не просто ви�

стояли, а й демонструють свій

найвищий генетичний потенціал. 

Оскільки напрямком селекцій�

ної роботи Інституту зрошуваного

землеробства НААН є створення

та поширення в областях степової

зони високопродуктивних конку�

рентоспроможних сортів та гібри�

дів пшениці озимої, кукурудзи, сої,

люцерни та томатів, ми зосереди�

мо свою детальну розповідь на цих

культурах. Решту сільгоспкультур,

що їх цього дня представляли нау�

ковці, викладемо стисло.

Кращі зразки пшениці вітчиз�
няної селекції на демонстраційно�
дослідному полігоні традиційно
представила провідний науковий
співробітник відділу селекції ІЗЗ
НААН, кандидат сільськогоспо�
дарських наук, старший науковий
співробітник Галина Базалій. 

Поточного року, зазначила

вона, станом на 26 березня в Дер�

жавному реєстрі сортів рослин,

придатних для поширення в Укра�

їні, зазначено 487 сортів, з яких

суто для зони Степу — 45, Лісо�

степу та Полісся — 201.

На демонстраційному полігоні

ІЗЗ НААН розміщено 161 сорт

пшениці селекції інститутів Націо�

нальної академії аграрних наук Ук�

раїни — 97 сортів для вирощуван�

ня на зрошенні та 64 — на непо�

ливних землях. Із них власної се�

лекції Інституту — 20 сортів м'якої

пшениці і 3 твердої. Чотири сорти

селекції ІЗЗ наразі перебувають на

державному сортовипробуванні —

це сорти Фортеця, Аквалегія, Пер�

лина Степу та Соборна.

Науковець нагадала, що ІЗЗ

НААН багато років розміщує на

своєму демополігоні кращі сорти

і гібриди сільгоспкультур різної

селекції для того, щоби кожен се�

лекціонер бачив свої дітища, міг

порівняти їх з винаходами колег, а

виробничники бачили генетичний

потенціал рослин, їхню стійкість

до вилягання, ураження шкідни�

ками і хворобами тощо. Тож цьо�

горіч тут представлені сорти хер�

сонської селекції — ІЗЗ НААН та

підпорядкованих йому дослідних

станцій, Селекційно�генетичного

інституту (м. Одеса), Миронів�

ського інституту пшениці ім.

В.М.Ремесла, Інституту рослин�

ництва ім.В.Я.Юр'єва; вперше по�

сіяні сорти ННЦ «Інститут земле�

робства» НААН. 

«Сорти нашої селекції не виля�

гають, — гордо наголосила науко�

вець. — Останніми роками стало

зрозуміло, що строки сівби пше�

ниці та ячменю на зрошенні для

Півдня слід зміщувати з традицій�

но рекомендованої третьої декади

вересня до першої декади жовтня.

Більш пізні терміни, з 30 вересня

до 4 жовтня, себе виправдали —

рослини спокійно пережили бурю

і зливи. А більш ранні посіви ви�

лягли. Пояснення просте: перед�

часна сівба плюс сприятливі по�

годні умови восени спричинили

кущистість деяких сортів — від 8

до 11 пагонів. Весна була м'якою і

теплою, тож цьогоріч значно рані�

ше — від 3 березня (зазвичай це

20�ті числа), спостерігалося відно�

влення вегетації, і пшениці зако�

лосилися від початку до середини

травня. Коли в рослини спостері�

гається висока продуктивна кущи�

стість, стебла витягуються, борю�

чись з конкурентами. Водночас

рослини сформували сильний

колос, і за такої густоти пагони

іноді не витримують і вилягають». 

Якщо говорити про врожай�

ність пшениці на зрошенні, то

нові сорти останніми роками да�

вали: одеської селекції 10,0�10,2

т/га, ІЗЗ НААН — 10,2�10,4 т/га.

В селекції є таке правило: селек�

ційний сорт найбільш продуктив�

ний упродовж 5�6 років після над�

ходження у виробництво. В по�

дальшому, чим більшу площу він

займає, тим більше на ділянках

розмноження в насіннєвих госпо�

дарствах він піддається ушко�

дженню хворобами та відчуває

вплив шкідників. Тому селекційні

центри проводять сортооновлен�

ня і сортозаміну, щоби підтриму�

вати генетичні властивості сортів.

Тобто ми постійно омолоджуємо

наші кращі сорти, щоби вони від�

повідали своїм характеристикам

за біологічними, господарськими

та якісними ознаками. 

Про способи підвищення реа�
лізації потенційних можливостей
зернових культур розповів завіду�
вач відділу агротехнологій, канди�
дат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Сергій Заєць. 

Він наголосив, що головним

завданням вітчизняного АПК є

збільшення виробництва зерна та

підвищення його якості. Основну

частку в обсягах продовольчого

зерна становить пшениця озима,

тому в демонстраційно�випробу�

вальних дослідах Інституту саме їй

приділено особливої уваги.

Він нагадав, що завдяки висо�

коякісному насінню нових висо�

копродуктивних сортів можна пі�

двищити врожайність сільсько�

господарських культур на 20�30%.

Нині вітчизняними селекціонера�

ми створено низку сортів пшениці

озимої з потенціалом продуктив�

ності 8�10 т/га. Втім, максималь�

но реалізувати генетичні можли�

вості сорт може лише за сприят�

ливих погодних умов і чіткого дот�

римання технологічних вимог

його вирощування.

Разом із тим, останніми рока�

ми мають місце процеси, що

пов'язані з глобальними змінами

клімату, які підсилюють атмо�

сферну і ґрунтову посушливість

Південного Степу України, не

дають можливості агрокультурам

реалізувати потенціал урожайно�

сті. За таких складних погодних

умов лише парові площі та зро�

шення можуть забезпечувати ви�

сокі та сталі врожаї всіх зернових

культур.

Разом із тим, зміни клімату

внесли корективи у строки сівби

озимих культур, що є одним із

головних факторів технологічно�

го процесу. Відомо, що від осін�

нього розвитку рослин залежить

майбутній урожай озимих куль�

тур. Тому особливу увагу при ви�

рощувані пшениці озимої слід

приділити осінньому періоду ве�

гетації і, в першу чергу, встано�

вленню оптимального строку

сівби.

Нині науковці дійшли вис�

новку, що в зоні Степу України

його слід змістити на 10�15 діб

пізніше, ніж це було наприкінці

ХХ століття.

За різних агрометеорологічних

умов 2016�2018 років у демонстра�

ційних дослідах вивчалась реакція

нових сортів селекції ІЗЗ НААН

— Овідій, Ледя, Марія, Кохана,

Анатолія і Бургунка — на строки

сівби через 10 діб, від 20 вересня

до 20 жовтня. Встановлено, що в

середньому за три роки дослі�

джень оптимальний термін сівби

всіх сортів був з 20 вересня по 1

жовтня.

Також науковець звернув увагу

на підбір сортів, стійких до гриб�

них хвороб. Якщо на Півдні Укра�

їни у 1980�90�х озимі зернові вра�

жались переважно сажковими

хворобами, бурою іржею й борош�

нистою росою, то в останнє деся�

тиліття — збудниками плямисто�

сті листкової пластини: пшениця

озима — септоріозом, а ячмінь

озимий — сітчастим гельмінтос�

поріозом. 

За природного фону заражен�

ня впродовж 2016�2018 років най�

більш стійкими до збудника хво�

роби листя — септоріозу вияви�

лись сорти Конка і Анатолія, до

піренофорозу — Марія та Бургун�

ка, до борошнистої роси — Овідій,

Ледя і Анатолія, до жовтої іржі —

Конка, Марія і Ледя.

Поточного року триває сорто�

випробування 8 сортів озимої

пшениці селекції Інституту —

Анатолія, Бургунка, Кохана, Ко�

шова, Ледя, Марія, Овідій і Ро�

синка — за сівби 20 вересня, 5 і 20

жовтня. 

Також на пшениці озимій нау�

ковцями Інституту вивчаються мі�

кродобрива й регулятори росту
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різних фірм і компаній, хімічні та

біологічні препарати в системі за�

хисту рослин. Результати всіх ви�

пробувань будуть представлені не�

забаром.

Люцерну селекції ІЗЗ НААН
представила провідний науковий
співробітник відділу селекції, кан�
дидат сільськогосподарських
наук, старший науковий співро�
бітник Олена Тищенко. 

Вона почала з того, що селек�

ція люцерни в Інституті ведеться з

1946 року, і на сьогодні понад 70%

посівів цієї культури в Україні ста�

новлять сорти селекції саме цього

наукового закладу. На демополіго�

ні представлено 7 сортів люцерни

селекції ІЗЗ НААН цьогорічного

весняного та минулорічного стро�

ків висіву.

Люцерна — це цінна кормова

культура, яка є запорукою підви�

щення родючості ґрунтів, і яка, на

жаль, зникає з вітчизняних полів

через занепад тваринницької галу�

зі. Але ця культура може з успіхом

застосовуватись в землеробстві, у

т.ч. в органічному, оскільки є най�

кращим попередником для всіх

сільгоспкультур.  

З 2000 року в Інституті розпо�

чато роботу по посиленню азот�

фіксуючої активності у люцерни

— властивості рослини акумулю�

вати азот із повітря завдяки сим�

біозу з кореневими бульбочками,

які залишають цю хімічну сполуку

у ґрунті. Сорти люцерни ІЗЗ

НААН — Веселка, Серафіма, Зо�

ряна, Елегія, Анжеліка, Луїза —

характеризуються високою азот�

фіксуючою здатністю — вони на�

копичують у ґрунті 250�260 кг/га

біологічного азоту, що рівноцінно

внесенню 7�8 ц/га аміачній селі�

трі. І кожний із цих сортів має ви�

соку насіннєву (0,4�0,6 т/га) і кор�

мову продуктивність — в межах

60�100 т/га зеленої маси на рік. За

умов дотримання технології, гово�

рить науковець, можна отримати і

по 0,7�0,8 т/га насіння.

Зараз у Державному реєстрі

сортів рослин, придатних для по�

ширення в Україні, представлено

10 сортів люцерни Інституту зро�

шуваного землеробства НААН. 

Селекцію сої представила
провідний науковий співробітник
відділу селекції, кандидат сільсь�
когосподарських наук, старший
науковий співробітник Віра Бо�
ровик.

Вона зазначила, що соя відріз�

няється високою чутливістю ро�

слин до факторів середовища,

комплексна дія яких викликає

різкі коливання врожайності за

роками та залежно від умов виро�

щування.

Зміна параметрів клімату в бік

його потепління у супроводі посу�

хи або рясних опадів створила

фактично нові умові для сої в ос�

новних регіонах України її впро�

вадження. З одного боку, поте�

пління клімату позитивно впливає

на розширення площ посіву сої у

таких зонах країни, як Лісостеп і

Полісся, а з іншого —  підсилення

посухи має негативну дію на вро�

жай цієї культури, особливо у зоні

Степу.

Враховуючи наведене, соя ви�

ступає актуальним об'єктом гене�

тико�селекційних досліджень для

науковців Інституту зрошуваного

землеробства НААН, де створю�

ються нові сорти цієї культури, що

адаптовані до агроекосистем Ук�

раїни і, в першу чергу, до умов

зрошення Південного Степу. 

«На демонстраційному поліго�

ні представлено 86 сортів, у т. ч. 77

вітчизняної та 9 — закордонної се�

лекції. Із них 10 високоврожайних

сортів різних груп стиглості селек�

ції нашого Інституту, які занесені

до Державного Реєстру сортів ро�

слин України на 2019 рік: Фаетон,

Аполлон, Діона, Вітязь 50, Дей�

мос, Даная, Аратта, Святогор,

Софія, Монарх та чотири сорти,

створені спільно з Інститутом

кормових культур та сільського

господарства Поділля НААН, —

Оксана, Оріана, Золотиста і Фемі�

да. Сорти характеризуються висо�

кою адаптацією до зрошення,

стійкістю до вилягання та уражен�

ня основними хворобами, ви�

сокими технологічними якостями.

При їхньому впровадженні у ви�

робництво вирішується проблема

зменшення витрат під час збиран�

ня, усувається необхідність прове�

дення заходів захисту рослин, на

які витрачаються значні кошти, а

головне — забезпечується виро�

щування екологічно чистої про�

дукції та захист навколишнього

середовища.

Подальша селекційна робота

направлена на значне покращен�

ня потенціалу нових сортів, у т. ч.

за високими показниками адап�

тивності, азотфіксації, оптималь�

ним вираженням морфологічних,

біологічних ознак, хорошими тех�

нологічними параметрами, що до�

зволить суттєво підвищити досяг�

нутий рівень урожайності се�

редньоранніх та скоростиглих

сортів цієї культури, поліпшити їх

якість, збільшити загальне вироб�

ництво білку та олії», — зазначила

В.Боровик. 

Технології і новинки у вирощу�
ванні гібридів кукурудзи на кра�
плинному зрошенні представила
завідувач відділу селекції, канди�
дат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Тетяна Марченко. 

Вона зазначила, що селекцію

кукурудзи повністю переведено на

краплинне зрошення, і наразі на

демополігоні представлені 34 гі�

бриди, з яких 14 — селекції ІЗЗ

НААН, всі вони занесені до Дер�

жавного реєстру, та 20 гібридів Ін�

ституту зернових культур НААН.

Поточного року до Державного

реєстру сортів рослин, придатних

для поширення в України 2019

року внесено 3 інноваційних гі�

бриди селекції Інституту зрошува�

ного землеробства НААН — Сте�

повий, Гілея та Тронка, ФАО від

150 до 500.

Інтенсивні гідриди кукурудзи є

добрими попередниками для ярих

культур, у південних регіонах —

для сої, соняшнику. Кукурудзу

можна з успіхом вирощувати як

монокультуру. Потенціал урожай�

ності близько 16 т/га. Наразі через

сильні дощі краплинне зрошення

ще не застосовувалось, хоча зазви�

чай у цей період часу вже необхід�

но проводити поливи. Для контро�

лю вологості ґрунту використову�

ють сучасні мініметеостанції, які

дозволяють визначати рівень воло�

гозабезпечення рослин у режимі

реального часу й при зниженні

вмісту вологи — проводити поли�

ви з нормуванням витрат води.

Органічне землеробство пред�

ставлене на окремому полігоні,

цій технології вирощування буде

присвячено практичну частину

агропромислової виставки «АГРО�
ПОРТ Південь Херсон 2019», яка

проходитиме на базі ІЗЗ НААН 19

липня. 

Серед новинок ІЗЗ НААН за�
кладено демонстраційні ділянки
шафрану посівного, з якого виго�
товляють найдорожчі у світі спе�
ції. Як розповіла завідувач лабо�
раторії біотехнології картоплі,
доктор сільськогосподарських
наук, старший науковий співро�
бітник Галина Балашова, 2018

року херсонські фермери подару�

вали Інституту посадковий мате�

ріал шафрану посівного. Відтак

науковці заклали дослідну ділянку

на чотирьох сотках, щоби вивчити

інтродукцію (введення — прим.

ред.) цієї малопоширеної культури

в зону Степу України (див. «Чи

приживеться шафран в Україні», —

«Агропрофі», №15 від 31 травня

2019 року — прим. ред.). Науковці

також досліджують введення ша�

франу посівного в культуру in vitro

з метою отримання оздоровленого

посадкового матеріалу.

Також новою культурою для

ІЗЗ НААН є спаржа — багаторічна

овочева культура, яка росте до 20

років і є дуже популярною у світі й

лише торує свій шлях в Україні.

Про технології вирощування
гібридів спаржі лікарської на кра�
плинному зрошенні розповіла заві�
дувач лабораторії овочівництва,
кандидат сільськогосподарських
наук, старший науковий співро�
бітник Надія Косенко.

Як лікарська ця культура виро�

щується в багатьох країнах —

Франції, Китаї тощо. Вона є ко�

рисною при гіпертонічних захво�

рюваннях та цукровому діабеті. В

їжу вживаються молоді пагони, які

рано навесні з'являються на по�

верхні ґрунту. На демополігоні ці

пагони вже перетворились на

листя. Слід відзначити, що раніше

в нашій країні ця рослина вирощу�

валась як декоративна для офор�

млення букетів у господарствах,

що спеціалізувались на вирощу�

ванні квітів. В Європі саме як ово�

чева культура спаржа лікарська

вживається близько 200 років, а

також як блюдо для гурманів.

Перші плантації спаржі лікар�

ської як овочевої культури з'яви�

лись в Україні близько 10 років

тому на площах від 1 до 5 га. За

словами науковця, мінімальною

площею для фермерів, щоби отри�

мати відчутний економічний

ефект, має бути 5 га. На демополі�

гоні ІЗЗ НААН представлено три

стовідсотково чоловічі гібриди (це

дводомна рослина, розрізняють чо�

ловічі і жіночі — прим. ред.) — ран�

ньостиглі Гролим, Гийнлим і піз�

ньостиглий — Баклим. Всі вони

мають зелені пагони, хоча у світі

вирізняють два види — зелену, фі�

олетову, а білу отримують шляхом

укриття покривним матеріалом.

Саджанці висаджують восени або

навесні. Ця плантація закладена у

другий декаді жовтня 2018 року з

густотою 5 рослин на погонному

метрі. Таке широке міжряддя на

промислових посівах формують

для зручної механізованої бороть�

би з бур'янами. 

Першу вітамінну, овочеву про�

дукцію отримають на 3�4 рік. Зби�

рання врожаю є дуже копітким,

виключно вручну, воно триває від

1 квітня до 20 червня. В Німеччи�

ні навіть відзначають День спаржі

— 24 червня, коли припиняють

збирати врожай пагонів і решту

пагонів залишають, щоби кущ на�

бирав міцності. Від цього часу і до

кінця року тривають агротехнічні

заходи з боротьби з бур'янами,

шкідниками і хворобами. Макси�

мальна врожайність цієї культури

відзначається з 4�го по 10�й рік,

максимальна кількість пагонів 50�

60 шт., а після 15 років спостеріга�

ється зниження врожайності. 

Тетяна Шелкопляс

Фото надані ІЗЗ НААН

На селекційнодемонстративному полігоні2019 ІЗЗ НААН
цьогоріч представлено серед зернових, олійних і кормових
культур:
пшениця — 161 сорт, з яких 97 — на зрошенні і 64 на богарі,
23 сорти селекції ІЗЗ НААН (20 м'якої і 3 твердої);
кукурудза — 34 гібриди, з яких 14 створено ІЗЗ НААН, всі
вони занесені до Державного реєстру сортів рослин України;
ячмінь ярий — 27 сортів та ячмінь озимий 20 сортів; 
соя — 86 сортів, у т.ч. 77 вітчизняної та 9 — закордонної
селекції. Із них 10 — високоврожайних сортів різних груп стиг
лості селекції ІЗЗ НААН, які занесені до Державного Реєстру;
люцерна — 7 сортів, всі селекції ІЗЗ НААН; 
соняшник — 51 гібрид;
сорго — 17 сортів;
просо — 12 сортів;
бобові: горох — 14 сортів, нут — 12, сочевиця — 1 сорт.

ДОВІДКА
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зрошуваного землеробства НААН



АГРАРНІ РОЗПИСКИ дозволя�

ють навіть невеликим фермерсь�

ким господарствам перейти на

новий етап, почати співпрацюва�

ти з іноземними кредиторами та

залучати дешевше фінансування

на рівні з агрохолдингами. І, що

важливо, це не вимагає додатко�

вої складної підготовки чи штату

спеціалістів.

Міжнародна 
фінансова 
аграрна розписка
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ

підприємство «Салікс» обробляє

близько 300 га на Львівщині, ви�

рощує традиційні зернові та олій�

ні культури. Минулого року впер�

ше скористалося аграрною розпи�

скою, а вже цього сезону за допо�

могою інструменту вдалося залу�

чити фінансування у розмірі 1,2

млн грн від кредитора�нерезиден�

та, компанії «Евервелле». Так на

початку червня з'явилася перша

міжнародна фінансова аграрна

розписка.

Віталій Нестерук, представ�

ник «Евервелле» в Україні, зазна�

чив, що ця естонська компанія

працює в Україні у сфері зерново�

го трейдингу вже більше 10 років.

«Евервелле» співпрацює з міжна�

родними зернотрейдерами та ве�

ликими виробниками переважно

в західних та північних регіонах

України. 

«Цього року вперше спробува�

ли попрацювати напряму з вироб�

ником за експортним контрактом

із залученням такого інструменту,

як міжнародна фінансова розпис�

ка, — зазначив В.Нестерук. —

Зміни до законодавства, які були

зроблені 2019 року, значно посла�

били валютний контроль. Це йде

на користь як нерезидентам, так і

резидентам. Таким чином планує�

мо і надалі працювати з іншими

клієнтами».

На його думку, для «Евервел�

ле» як зернотрейдера аграрна роз�

писка є зручним інструментом,

оскільки в забезпеченні виконан�

ня зобов'язань використовується

застава майбутнього врожаю — і

це цікавіше для трейдера, ніж не�

рухомість чи техніка. Також він

звернув увагу на можливість мо�

ніторингу врожаю, що дозволяє

кредиторам бути більш впевнени�

ми в належній якості продукції,

що поставлятиметься. «І ще під�

куповує простота використання

аграрної розписки. Тобто, це до�

статньо зручний, гнучкий і зрозу�

мілий для нас інструмент», —

додав В.Нестерук.

За словами Богдана Цапа, за�

ступника директора СП «Салікс»,

з «Евервелле» вони успішно спів�

працюють вже більше трьох років,

пройшли і форс�мажори, і невро�

жайні роки, але завжди знаходи�

ли спільні рішення. Міжнародну

розписку видали як супровід до

форвардного контракту та додат�

кове забезпечення на суму отри�

маної передоплати: за форвардом

до кінця серпня «Салікс» зобо�

в'язаний поставити 240 тонн ріпа�

ку, в заставу за розпискою переда�

ли 100 тонн, і її дія завершується

наступного року. Б.Цап зазначив,

що від кредитора вони отримали

фінансування за ставкою 12% річ�

них з розрахунком у валюті. І до�

дав, що це одна з переваг міжна�

родних розписок: «По�перше, я

маю прямий контроль із�за кор�

дону. У мене ціна на сільгосппро�

дукцію, звичайно, вища, ніж тут

на ринку. А, по�друге, до нас за�

ходить валюта».

На запитання, чи порекомен�

дував би він міжнародні аграрні

розписки іншим фермерам після

досвіду «Салікс», Б.Цап відповів:

«Я вже рекомендував, але не в

усіх є можливість дотриматися

вимог, які висувають аграрні роз�

писки, через те, що не всі працю�

ють прозоро». 

Міжнародна
товарна аграрна
розписка
ДЕЩО раніше за міжнародну фі�

нансову аграрну розписку, напри�

кінці квітня цього року, ТОВ «Зорі

Обмачева» з Чернігівської області

передали естонській компанії

«Летофін» товарну аграрну розпи�

ску, в рамках якої зобов'язалися

здійснити поставку 10,5 тис. тонн

кукурудзи до січня 2020 року. За

словами комерційного директора

«Зорі Обмачева» Івана Іванова,

аграрна розписка була видана у

супровід до форвардного договору

на поставку майбутнього врожаю

кукурудзи, за розпискою підпри�

ємство отримало пре�фінансуван�

ня у розмірі близько 40% загаль�

ної вартості продукції. 

Кредитор�нерезидент — ес�

тонська компанія «Летофін» дав�

но працює в українському агро�

секторі у виробничих напрямках,

а нещодавно також почала актив�

но освоювати сегмент торгівлі

сільгосппродукцією як трейдер. 

«Ми маємо позитивний дво�

річний досвід роботи з компанією

«Летофін» у рамках інших проек�

тів у сільському господарстві, —

зазначив він. — Вирішили розши�

рити співпрацю, перейти до біль�

ших партій поставки зернових,

зокрема кукурудзи».

Рішення використати можли�

вості аграрних розписок для спів�

праці було спільним, за словами

І.Іванова, «Летофін» був ознай�

омлений з механізмом розписок,

а «Зорі Обмачева», своєю чергою,

мали практичний досвід — мину�

лого року видали 8 аграрних роз�

писок (серед них і товарні, і фі�

нансові).

Підготовка до видачі міжна�

родної розписки була доволі про�

стою: «Від початку переговорного

процесу, узгодження тексту і умов

до підписання аграрної розписки

нам знадобилося не більше двох

тижнів. Узгоджували деякі техніч�

ні деталі, урожайність, вартість

продукції в заставі тощо,— зазна�

чив він. І додав: — Щодо доку�

ментів, то з нашої сторони був

потрібним стандартний пакет, як

для звичайних аграрних розпи�

сок».

Аграрна розписка була видана

українською мовою та посвідчена

нотаріусом у Чернігові Іриною

Максак. З початку 2018 року, а

саме тоді розписки і запрацювали

в області, Ірина Максак посвідчи�

ла більше 30 розписок, тож нота�

ріус добре знайома з інструмен�

том та його особливостями.

За її словами, специфікою по�

свідчення міжнародної розписки

була перевірка реєстрації креди�

тора�нерезидента в рамках зако�

нодавства іншої країни, для чого

знадобилися додаткові довідки,

що така юридична особа дійсно

зареєстрована і не підпадає під

будь�які санкції. «Власне посвід�

чення аграрної розписки зайняло

близько години», — зазначила но�

таріус.

ТОВ «Зорі Обмачева» планує і

надалі працювати з аграрними

розписками. За словами комер�

ційного директора підприємства,

вони готуються співпрацювати

також і з українськими кредито�

рами: «Вже цього року плануємо

підписати низку аграрних розпи�

сок для українських кредиторів —

постачальників засобів захисту

рослин та посівного матеріалу». 

Щодо естонської компанії

«Летофін», то, на думку І.Іванова,

перший позитивний досвід робо�

ти з аграрною розпискою як га�

рантії виконання форвардного

контракту відкриє для компанії

широкі перспективи в Україні. «Я

думаю, що це перша ластівка для

такої компанії, як «Летофін»,

котра дозволить наростити об'єми

в плані торгівлі та співпраці з ук�

раїнськими аграрними компанія�

ми», — підсумував він.
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Гроші з6за кордону: 
перші міжнародні 
аграрні розписки в Україні
ФІНАНСИ ДЛЯ АПК Завдяки аграрним розпискам українські фермери
отримали доступ до кредитних ресурсів із!за кордону. Відповідну бізнес!модель
розробили у Проекті IFC «Аграрні розписки в Україні», а з новим валютним
законодавством, прийнятим НБУ в лютому 2019 року, такий формат співпраці став
можливим на практиці. Перші міжнародні розписки були видані на Чернігівщині та
на Львівщині вже цього сезону.

За матеріалами Проекту IFC «Аграрні розписки в Україні»

Цього року
оформлено вже 
991 аграрну
розписку
Станом на 31 травня 2019
року обсяг аграрних розпи
сок із початку цього року в
Україні склав суму 6,5
мільярдів гривень. Про це
повідомляє ДП «Аграрні
реєстри».
Згідно з даними держав
ного підприємства, за п'ять
місяців 2019 року було
оформлено 991 аграрна
розписка.
Всього з початку впровад
ження цього проекту в Ук
раїні від 2015 року вже
оформлено 1,842 тис. аг
рарних розписок на 12,9
млрд грн.
Цим фінансовим інстру
ментом скористалося
понад 900 агровиробників.
За перші п'ять місяців 2019
року за допомогою аграр
них розписок фермери за
лучили понад 6,5 млрд грн,
більша частина з яких була
витрачена на проведення
веснянопольових робіт.
Для порівняння: аналогіч
ний показник 2018 року був
майже втричі нижче — 2,2
млрд грн, зазначили в «Аг
рарних реєстрах».

Держстат:
підприємства
збільшують
виробництво
агропродукції,
населення — 
зменшує
Сільськогосподарські під
приємства збільшили ви
робництво на 6,3%, а гос
подарства населення —
зменшили на 2,2%.
Зростання виробництва
сільськогосподарської
продукції в Україні в січні
травні поточного року ста
новить 2% у порівнянні з
аналогічним періодом ми
нулого року, повідомила
Державна служба стати
стики України.
Зокрема, сільськогоспо
дарські підприємства за
звітний період збільшили
виробництво на 6,3%, а
господарства населення —
зменшили на 2,2%. У
Держстаті зазначили, що
наведені дані не врахову
ють інформацію з тимчасо
во окупованих територій
Автономної Республіки
Крим, міста Севастополя
та частини тимчасово оку
пованих територій в До
нецькій і Луганській обла
стях.
Зростання сільгоспвироб
ництва 2018 року, за дани
ми Держстату, становило
7,8% у порівнянні з 2017
роком. 

НОВИНИ ï СТИСЛО
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Allseeds
За 2018/19 маркетинговий рік компанія Allseeds майже

подвоїла перевалювання рослинних олій з терміналу в

порту «Південний» (Одеська область).

Як повідомляє  прес�служба компанії, за липень�тра�

вень поточного сезону компанією завантажено на судна

понад 575 тис. тонн олії проти 307 тис. тонн за відповід�

ний період минулого сезону.

У квітні�травні цього сезону відвантаження олії на

терміналі Allseeds досягло 100 тис. тонн за місяць.

Термінал значно збільшив швидкості завантаження:

протягом 20 днів, з 15 травня по 4 червня 2019 року, тут

було завантажено 123,28 тис. тонн соняшникової олії на

п'ять теплоходів.

Овостар Юніон
ГРУПА компаній «Овостар Юніон», один із провідних

виробників яєць і яєчних продуктів, виплатить дивіденди

за 2018 рік у розмірі EUR 1 на акцію.

Як повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на

прес�службу компанії, таке рішення ухвалили загальні

річні збори акціонерів.

Зазначається, що виплата має відбутися не пізніше 26

липня.

Крім того, на зборах був обраний невиконавчий ди�

ректор компанії. Ним став Карен Аршакян.

ФК «Скай»
ФІНАНСОВА компанія «Скай» з пропозицією 182,5 млн

грн стала переможцем аукціону Фонду гарантування з

продажу пулу активів Дельта Банку на 4,85 млрд грн,

який відбувся 7 червня.

Як повідомляє finbalance.com.ua, дисконт в цій угоді

складе 96,2%.

Відповідно до інформації держреєстру, кінцевим бе�

нефіціаром ТОВ «Фінансова компанія «Скай» є співвлас�

ник «Кернел» Андрій Веревський.

Ця ж структура в березні цього року вже перемагала

на аукціоні ФГВФО (з пропозицією 906 млн грн), на

якому продавалися ці ж активи Дельта Банку. Однак від�

повідна угода була заблокована судом на вимогу третьої

особи.

За даними Finbalance, станом на поточний момент

протокол за підсумками аукціону, що відбувся 7 червня,

між ФГВФО і ТОВ «ФК «Скай» ще не підписаний.

Раніше Фонд гарантування повідомляв, що деякі ак�

тиви із вказаного пулу перебувають у заставі НБУ та Укр�

ексімбанку.

У забезпеченні за кредитами — об'єкти з переробки

сільськогосподарської продукції, розташовані в Одеській

області, у т.ч.

— 39 тис. кв. м промислової нерухомості;

— діючий олійно�жировий виробничий комплекс з

обладнанням, з доступом до залізничної колії та морсько�

го транспортного порту;

— 5,43 га земель з цільовим призначенням для розмі�

щення олійножирового комбінату (передбачалось будів�

ництво морського зерноперевантажувального комплек�

су та двостороннього пірсу);

— діючий олійно�жировий комбінат з виробництва

маргарину, кулінарних та кондитерських жирів, соняш�

никової олії та майонезу.

За даними ФГВФО, відповідні кредити були видані

Дельта Банком для ТОВ «Іллічівський зерновий порт»,

ПАТ «Одеський олійножировий комбінат», ТОВ «Іллічі�

вська зернова компанія», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ».

Миронівський хлібопродукт
ПРОТЯГОМ січня�березня 2019 виручка агрохолдингу

МХП зросла на 42% порівняно з аналогічним періодом

минулого року і склала $436 млн.

Як йдеться у повідомленні компанії, експортна ви�

ручка зросла на 65% — до $268 млн. Це 61% від загальної

виручки.

Валовий прибуток МХП залишився відносно стабіль�

ним — $81 млн, маржа валового прибутку знизилася до

19% з 26% у І кварталі 2018 року. Показник EBITDA ско�

ротився до $83 млн із $89 млн через зниження маржі по

всіх сегментах. 

Чистий прибуток агрохолдингу склав $33 млн проти

$90 млн у І кварталі 2018 року. Таке скорочення виклика�

но головним чином негрошовим прибутком від курсових

різниць і зростання фінансових витрат, пов'язаних із за�

стосуванням IFRS 16, а також через вищі амортизаційні

відрахування, пов'язані з розширенням Вінницького пта�

хокомплексу.

Голова ради директорів МХП Джон Річ зауважив, що

фінансові результати І квартала 2019 року відображають

значне зростання доходів, оскільки нові виробничі по�

тужності запущені і включають доходи придбаної сло�

венської компанії Perutnina Ptuj.

Контінентал Фармерз Груп 
АГРОХОЛДИНГ «Мрія» і компанія Continental Farmers

Group (CFG) завершили процес об'єднання бізнесів. Від�

тепер вони працюватимуть під єдиним брендом — «Кон�

тінентал Фармерз Груп», обробляючи землі у п'яти обла�

стях Західної України.

Як повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на

прес�службу компанії, її центральний офіс, як і раніше,

буде в Тернополі, представництва «Контіненталу» прац�

юватимуть у Києві та Вирові (Львівська область).

Назву об'єднаний бізнес отримав від бренду Continen�

tal Farmers Group, проте з акцентом, що «Контінентал»

— українська компанія з міжнародним капіталом.

Процес інтеграції двох бізнесів тривав із листопада

2018 року.

«Хочу підкреслити, що відбулося злиття двох рівноз�

начних українських компаній, і це знайшло своє відобра�

ження й у новому логотипі. Ми не просто об'єднали два

бізнеси, а зберегли при цьому всі кращі практики кожно�

го», — зазначив генеральний директор «Контінентал

Фармерз Груп» Георг фон Нолкен.

Довідка. Агрохолдинг «Мрія» та компанія CFG, до

складу якої входять дочірні підприємства «Агро ЛВ» і

«Грейнленд», мають спільного інвестора — SALIC UK,

який восени 2018 року придбав активи «Мрії». З листопа�

да 2018 року компанії працюють як єдиний бізнес.

У червні 2019 року відбулося їхнє остаточне об'єднан�

ня і призначення нового генерального директора об'єдна�

ної компанії «Контінентал». Земельний банк в обробітку

компанії складає 195 тис. га в Тернопільській, Львівській,

Хмельницькій, Чернівецькій та Івано�Франківській

областях.

KSG Agro
КОМПАНІЯ KSG Agro планує збільшити поголів'я сви�

ней з існуючих близько 60 тис. до 100 тис. голів.

Як повідомляє AgroPortal, про це розповів генераль�

ний директор KSG Agro Андрій Скороход.

Компанія також планує в партнерстві з групою інве�

сторів створити племінний репродуктор свиноматок по�

тужністю 2 тис. голів на першому етапі (всього плануєть�

ся три етапи).

«В даний час йдуть переговори з партнерами. Плану�

ється, що до їх числа увійдуть європейський виробник

обладнання для свинокомплексів, датський інвестицій�

ний фонд, два виробники племінних свиней з Данії, один

з великих українських ритейлерів. Передбачається, що

частка нашої компанії в акціонерному капіталі цього

проекту складе близько 30%», — констатував Андрій

Скороход.

У вересні нинішнього року компанія має намір фіна�

лізувати переговори про реалізацію проекту.

Сварог Вест Груп
НА ПІДПРИЄМСТВАХ в структурі Департаменту до�

робки та зберігання корпорації «Сварог Вест Груп» орга�

нізовано діяльність з розробки, впровадження та вико�

ристання постійно діючих процедур, які ґрунтуються на

принципах Системи управління безпечністю харчових

продуктів (НАССР).

Як повідомляє  прес�служба компанії, введення даної

системи має як внутрішні, так і зовнішні вигоди.

«По суті, це системний підхід до виробництва про�

дукції, який охоплює параметри безпеки харчових про�

дуктів на всіх етапах життєвого циклу та підвищення до�

віри споживачів до виробленої продукції; зростання інве�

стиційної привабливості; створення репутації виробни�

ка якісних і безпечних продуктів харчування; додаткові

переваги при участі у міжнародних тендерах», — наголо�

шують в компанії.

Крім того, система НАССР дозволяє розробити про�

грами�передумови, що створюють сприятливий ґрунт для

управління персоналом, виробництвом, закупівлями і ре�

алізацією.

Також стало відомо, що рейтингове агентство IBI�Ra�

ting підтверджує довгостроковий кредитний рейтинг від�

соткових облігацій агропідприємств корпорації «Сварог

Вест Груп».

Йдеться про агрофірму «Оршівська», «Сварог Дні�

стер» та «Євразія�Сервіс».

Довгостроковий кредитний рейтинг відсоткових облі�

гацій серії A агропідприємств підтверджено на рівні

uaBBB з прогнозом «стабільний».

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 20 червня 2019 року

Компанія Біржа Код ЦП Валюта Остання ціна
Ринкова 

капіталізація, 
млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 10,15 1 084 !0,5% !1,9%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 47,30 1 028 !5,1% !5,8%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 23,70 157 !1,3% 0,9%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 97,00 154 !4,0% !14,2%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 14,85 131 0,0% 14,2%

Агротон Варшава AGT PW PLN 3,58 21 !0,6% !10,3%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 0,26 17 0,0% !7,1%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 0,40 3 21,2% !39,4%
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •



РОДЮЧІ полтавські землі з сере�

дини 1960�х були визначені за�

гальнорадянським полігоном для

випробування сільськогосподар�

ської хімії, а їхнє надмірне вико�

ристання завдало чимало лиха

цим чорноземам. Тому і не дивно,

що саме в цій місцині зародився і

нині поширюється країною рух

органічного землеробства, запо�

чаткований понад 40 років тому

Семеном Свиридоновичем Ан�

тонцем.

АСТАРТА господарює в Пол�

тавській області вже більше 20

років, застосовуючи передові сві�

тові агротехнології й отримуючи

високі врожаї. Разом із тим агро�

промхолдинг АСТАРТА відомий

широкому загалу українців як со�

ціально відповідальний бізнес,

який, серед іншого, сповідує збе�

реження довкілля і покращення

добробуту та здоров'я людей.

Тому ідея впровадження орга�

нічного виробництва у засновни�

ка і беззмінного генерального ди�

ректора АСТАРТИ Віктора Пе�

тровича Іванчика виникла давно і

лише чекала свого часу. Свою по�

зитивну роль у цьому зіграло і сус�

ідство астартівського виробничо�

го підрозділу — «Агрофірми імені

Довженка» — з «Агроекологією»

Семена Антонця, яка є цілком ус�

пішним і стало прогресуючим біз�

несом в галузі саме органічного

сільськогосподарського вироб�

ництва повного циклу. Усе це спо�

нукало АСТАРТУ взяти участь,

разом з іншими прихильниками

органічного землеробства, у відро�

дженні Полтавського товариства

сільського господарства, яке має

понад 150�річний досвід пропагу�

вання дбайливої природоохорон�

ної, адаптивної до місцевого ланд�

шафту та екологічно збалансова�

ної системи землеробства.

Власне органічне землероб�

ство як філософію буття АСТАР�

ТА започаткувала 2016�го з першої

тисячі гектарів на землях ТОВ

«Агрофірма імені Довженка». Цей

експеримент приніс свої позитив�

ні результати, однак дотримувати�

ся необхідних «умов чистоти» в

складі великого господарства вия�

вилося дуже складно і недоцільно.

Тому керівники агропромхолдин�

гу ухвалили рішення продовжува�

ти розвивати органічне землероб�

ство в окремому господарстві, пе�

ревівши водночас увесь його ком�

плекс на ці технології. 

Відтак восени 2017�го інше ас�

тартівське агропідприємство —

ТОВ «Лист�Ручки», проводило ос�

інню посівну вже як підприєм�

ство, що прагне отримати статус

сертифікованого виробника орга�

нічної сільгосппродукції.

Мальовниче невеличке село

Ручки міститься в Гадяцькому ра�

йоні Полтавщини, звідси друга

частина назви господарства, а

перша дісталася від попереднього

власника — Луганського інституту

селекції і технологій. «Ми тепер

всім пояснюємо, що почали прац�

ювати з чистого листа, — посмі�

хаючись — почав наше знайом�

ство з господарством його агро�

ном Віктор Кузьменко. — Всі

погоджуються». Тваринницький

напрямок до того часу вже було

остаточно втрачено, пояснює він,

господарство переживало не

кращі часи. І коли постало питан�

ня про приєднання до АСТАРТИ,

вирішили назву господарства не

змінювати. 

«Раніше ми вирощували сіль�

госпкультури з традиційним вико�

ристанням добрив і засобів захи�

сту рослин, за інтенсивними тех�

нологіями, — веде далі наш спі�

врозмовник. — Після ухвалення

керівництвом агропромхолдингу

рішення перевести нас повністю

на органічне виробництво, в ли�

стопаді 2017 року ми пройшли

першу сертифікацію по органіч�

ному землеробству від «Органік

Стандарт». І 2018�го ми вже прац�

ювали в умовах перехідного періо�

ду. Поточний 2019�й так само буде

перехідним періодом, адже для

набуття статусу органічного ви�

робника потрібні три роки суво�

рого дотримання вимог сертифі�

кації». 

Фахівці «Органік Стандарт»

приїжджають щороку з інспекці�

єю, за підсумками якої складають

висновки, і якщо, наприклад,

якесь поле не задовольняє пропи�

саним вимогам, його статус мо�

жуть понизити і відтермінувати

видачу сертифікату. Однак «Лист�

Ручки» сумлінно дотримується су�

ворих вимог перехідного періоду,

тому дотепер все проходило за

графіком. За словами Віктора

Кузьменка, перехідний трирічний

період добігає кінця — 23 травня

господарство «Лист�Ручки» прой�

шло заключний етап сертифікації

від «Органік Стандарт». Результа�

ти мають бути оприлюднені за мі�

сяць від тієї дати. І від 2020 року

продукція компанії вже буде офі�

ційно визначена як органічна.

«Під час перехідного періоду

ми не використовуємо абсолютно

ніяких хімічних засобів захисту

рослин. Ні мінеральних добрив.

Для підживлення — це лише сиде�

ральні культури, а також агротех�

нічна боротьба з бур'янами.

Усі 1817 га земель, де господа�

рює «Лист�Ручки», розташовані

компактно і відокремлені від

полів інших господарств лісосму�

гами, буферними зонами, що є до�

датковим плюсом при органічно�

му землеробстві. Раніше провід�

ною культурою в господарстві

була кукурудза. Від початку пере�

хідного періоду тут перейшли на

чотирипільну сівозміну, за якою

вирощують озиму пшеницю,

горох, овес із підсівом багаторіч�

них трав бобових культур, гречку і

кукурудзу. 

«При органічній сівозміні по�

винно бути 30% бобових культур,

тому вибір пав на горох і еспарцет,

підсіяний до вівса. Після збиран�

ня вівса еспарцет залишаємо на

наступний рік — на насіння, а

після збирання насіння еспарцету

даємо трошки піднабрати зеленої

маси і заробляємо його восени на

сидеральні добрива», — уточнює

агроном. 

Сівозміну, за його словами, на

цей трирічний перехідний період

складали самі. Господарям довело�

ся трохи помудрувати, адже, як

уже йшлося, раніше на тутешніх

полях господарювала кукурудза.

При органічному землеробстві

дуже важливо вирівняти поле,

щоби борона могла рівномірно

обробляти всі його ділянки. А по

кукурудзі важко обробляти ґрунт

механічним способом: вона має

чималу масу пожнивних решток,

які погано заробляються в ґрунт і

потребує декількох агротехнічних

обробок поля. Тому торік посіяли

багато вівса, що завдяки своїй уні�

кальній потужній кореневій си�

стемі пригнічує ріст багатьох видів

бур'янів. 

Серед особливостей перехід�

ного періоду при органічному зе�

млеробстві Віктор Кузьменко

виокремив такі. Насамперед, при

вирощуванні органічної продук�

ції потрібно вести багато доку�

ментації, записувати кожен крок,

відслідковувати кожну дію. Дуже

важливою умовою успіху  є

необхідність максимально вирів�

няти масив поля, щоби чизельна

борона діставала до кожного сан�

тиметру ґрунту — як є провалля

або підвищення, борона їх не

здатна «зачепити» — і це джерело

проростання бур'янів та розвит�

ку хвороб. Також неприємним є

той факт, що популяції шкідни�

ків збільшують… сусіди, які вно�

сять ЗЗР, «і все це перелітає на

органічне поле». Ну і обов'язко�

вою складовою успіху є сорти

сільгоспкультур, які розроблені

спеціально для неінтенсивних

технологій, для органічного зе�

млеробства.

Рік на рік не схожий, нагадує

агроном: «Минулорічне літо було

переважно посушливим. А цього�

річ на межі весни і літа були силь�

ні тривалі дощі, які землю запле�

скали — за добу 23 мм опадів ви�

падало. Вони ущільнили землю, а

після того нас донімає спека за

35°С — земля потріскалася. Тим

не менш, ми робимо все, щоби

досягти свого — очистити землю

від хімії і вирости врожай».

Найбільші площі займає пше�
ниця. Її висівають трьох сортів віт�

чизняної селекції — Антонівка,

Пилипівка і Литанівка. Напри�

клад, Антонівка при інтенсивній

технології родила по 5,5�5,7 т/га, а

торік при перехідному періоді дала

3,6 т/га. Цьогоріч вона також дає

надію на добрий врожай, щопра�

вда, якщо нинішня спека тривати�

ме довго, вона не дасть зерну на�

лежно налитися.

Пилипівка, за словами агроно�

ма, розроблена і для неінтенсив�

ної технології, тож вона порівня�

но з іншими сортами не так силь�

но потребує внесення КАС, про�

сто вона повинна рости як росте. 

Пшеничні поля чисті, бур'янів

немає, щоправда, хлібний жук

почав нападати. «Пшениці з осені

добре пішли, — уточнює Віктор

Кузьменко, — погодні умови були

сприятливі — зима сніжна без ве�

ликих морозів. Ми належно про�

вели весняний комплекс». Зараз,

зрозуміло, важко прогнозувати

урожайність, але класність точно

буде продовольчою. Дай боже,

щоби під час жнив не пішли дощі.

Бо тоді, крім іншого, полізе на

полі трава, яку пшениця наразі

стримує кореневою системою, і

викине насіння; воно наступного

року проросте і додасть аграріям

клопоту.

Горох посідає другу сходинку

за площами посівів. Його цьогоріч

посіяли двох сортів, до звичного

Отамана додали Царевича. Нате�

пер новий прямостоячий сорт.

Призначений для прямого ком�

байнування, виглядає краще. Та

через ті самі сприятливі погодні

умови і дощі разом із ним на полі

посходили соняшники, які були

тут позаминулого року. З точки

зору сертифікуючих органів, це

чудовий результат, який підтвер�

джує чистоту поля. Для виробнич�
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ників, які поки не звикли до проростання

сторонніх культур у полі, — це поки що

жах. Звісно, соняшник створить проблему

при косовиці і обмолоті. І хоча агроном по�

годжується, що без цього в перехідному пе�

ріоді ніяк, все одно відчувається, як йому

це болить… До того ж тля напала і з'їла

верхню росткову частину, позбавила горо�

хи утворення наступних ярусів. «Біопрепа�

рати, для нинішніх шкідників, адаптованих

до сучасних інтенсивних інсектицидів, є не

настільки ефективними, — зауважує госпо�

дар. — Будемо застосовувати проти них фі�

тофагів. Можна сонечко розводити, засто�

совувати трихограму».

Поле гречки, що росте через дорогу від

гороху, простягається аж до небокраю.

Краса неймовірна. До технологій вирощу�

вання, це ні для кого не секрет, вона не ви�

баглива. Тому інтенсивний і органічний

способи вирощування не дуже різняться.

Головне — дотриматися термінів посіву і

правильного обробітку ґрунту — гречка є

культурою пізніх строків, тому перед сів�

бою можна більш якісно провести меха�

нічну боротьбу з бур'янами, ніж на ранніх

культурах. 

Користь від гречки ще і в тому, що вона

спричинила появу «меду перехідного періо�

ду», як жартують у господарстві. Цьогоріч

набагато більше проти минулорічного міс�

цеві мешканці вуликів у поля повиносили,

бджоли гудуть — їм тут роздолля — ніякої

загрози отруїтися. 

Кукурудза в сівозміні залишилася, бо

вона економічно дуже приваблива, тим

більше органічна. Посіяли поточного року

кавеесівські ранньостиглі гібриди (ФАО

250), щоби можна було її раніше зібрати та

встигнути підготувати після неї площі під

озимину.

Овес красується зовсім поруч, напроти

тракторної бригади. Високий, зелений, по�

тужний. А з�під нього проглядають малень�

кі еспарцетові рослинки. Овес і без підсі�

вання можна вирощувати, зазначає агро�

ном, він хороший попередник, бур'янів під

ним немає. Восени збирай і дискуй поле.

Еспарцет другорічник ми побачили на

іншому полі, де минулоріч він ріс із підсі�

вом до вівса. Восени овес зібрали, еспарце�

тові наразі дають вирости, щоби насіння з

нього зібрати. Потім дадуть трошки відро�

сти, щоби зеленої маси додав, і придиску�

ють на сидеральні добрива. 

* * * 

Досвід роботи Віктора Кузьменка у

цьому господарстві перевищив уже три де�

сятиліття. По закінченні Березоворудського

агротехнікуму і Полтавського сільськогос�

подарського інституту із червоним дипло�

мом, він обрав колгосп у Ручках (це саме

посередині між батьківщинами його і дру�

жини, щоби по�чесному було). Тому істо�

рію тутешніх полів він знає краще за

комп'ютер, бо коли він починав, гаджетів

іще не було.

«Делікатна то справа — сільське госпо�

дарство, — зазначає досвідчений агроном.

— Раніше ми вважали, що за інтенсивними

технологіями важко працювати, допоки не

взялися за органіку. При інтенсиві який

процес: вніс міндобрива, ґрунт обробив і сі�

валкою посіяв, гербіциди вніс — росте

чисте, підживив комплексним добривом,

жук напав — поприскав. Змолотив — і все.

Врожай маєш». 

І хоча за астартівської доби кількість

хімії та її якість стали більш щадними для

живих істот, зауважує він, все одно вплив на

довкілля хімія спричиняє. «При органічно�

му землеробстві знадобилися всі мої знання

від технікуму і з батьківського городу. Як би

нам не пояснювали, що наразі у нас пере�

хідний період і за валом ніхто не женеться,

а все одно втрачати врожай не хочеться!

Така вже вона, натура в агронома», — веде

далі Віктор Кузьменко. І додає, що при ор�

ганіці секрет успіху в добрій пам'яті (дяку�

вати богу і комп'ютерним програмам) і

кмітливості агронома. А ще — в ретельному

проведенні підготовки ґрунту — більше бо�

ронувань, щоби максимально вирівняти

поле. Що рівніше поле, то краще працює

штригельна борона, яка робочими органа�

ми захвачує всю поверхню, а як поле стро�

кате — десь вона пройде, а десь пропустить.

Ця борона допомагає знищити проростки

бур'янів, зруйнувати ґрунтову кірку та по�

стачати кисень кореневій системі та ґрун�

товій аеробній біоті. І все це на фоні міні�

мального травмування культурних рослин. 

При органічному виробництві дуже ва�

жливо мати ідеально підібрану якісну суча�

сну техніку, яка дозволяла би виконувати

багато операцій. Наприклад, кукурудза є

стратегічною культурою і від неї ніхто не

відмовляється, тому обов'язково потрібна

техніка, яка змульчує і пригортає їх. 

На тракторній бригаді міститься сіль�

госптехніка, яка працює лише в Ручках, ні�

куди не перекидається. З початком перехід�

ного періоду всю її ретельно помили і по�

чистили, на сівалках поміняли всі трубо�

проводи. Вся сільгосптехніка сучасна і

ґрунтоощадна, дискування в господарстві

використовували і за інтенсивних техноло�

гій агровиробництва. 

Вкрай важливим є зберігання і транс�

портування вирощеного зерна, адже орга�

нічне ніяким чином не може навіть на зер�

нину підмішатись до інтенсивного. Оскіль�

ки господарство повністю відмовилось від

хімії, врожай зберігають на чистому�чисте�

сенькому току, а для транспортування збіж�

жя його затарюють у бігбеги . 

* * * 

Ігор Маковецький — фахівець з ор�

ганічного виробництва, працює в госпо�

дарстві декілька місяців, з квітня. У його

віці — 24 роки — багато молоді лише

шукає свій шлях у житті, Ігор же пішов до�

рогою діда і батька, які були механізатора�

ми, і став аграрним інженером. Закінчив�

ши Полтавську державну аграрну акаде�

мію, мріяв працювати у великій сучасній

компанії, і, побачивши нову астартівську

вакансію, подав резюме. А потім довів ке�

рівництву агропромхолдингу свою здат�

ність і бажання працювати саме на цій по�

саді. «Я з чотирьох років із дідом, нині по�

кійним, їздив на поле — він брав мене з

собою і в трактор, і в комбайн. Батько

працював механізатором. Я і сам на трак�

торі працював, тому навчання проходжу з

низу і до верху. Мені цікаво, і запас міцно�

сті у мене є!

Ми наразі повертаємося до старих тех�

нологій вирощування сільгоспкультур, тіль�

ки більш технологічних. Упевнений, що ми

будемо пишатися тим, що почали впрова�

джувати в АСТАРТІ органічне агровироб�

ництво».

«Подивіться, яка гарна в нас стоїть пше�

ничка, — додає Віктор Кузьменко. — Вона

цьому полі довкола очерету росте. Та він і

за інтенсивних технологій тут був, скільки

гербіцидів не вносили, а нічого його не

бере. І якщо раніше ми на нього як на воро�

га дивились, то тепер він нам не заважає,

навпаки».

На їхню думку, органічним землероб�

ством треба займатися, щоби були здорові�

ші люди і довкілля, щоби ми пишалися на�

шими чорноземами, якими багата Полтав�

щина. За рік�два досягти результатів, до

яких Семен Антонець ішов більше 40

років, неможливо. Але у нас є взірець, що

це можливо. Наука аграрна буде розвива�

тися в органічному напрямку, винайде нові

біологічні методи боротьби зі шкідниками

за допомогою ентомофагів, для піджи�

влення рослин застосовуватимуться все

активніше замість міндобрив гумати, що

містять необхідні легкозасвоювані мікрое�

лементи

* * * 

Провідний комбайнер Олег Павлен�

ко зі своїх 28 років працює в господарстві

вже 9 років. Молодий, перспективний і

завзятий, тямущий в техніці — зі знанням

справи готує комбайн до жнив, і по всьому

видно, що йому це до душі. «Подобається

робота, бо вона цікава, — зізнається фахі�

вець. — Працюю вдома, нікуди їздити на

треба. Я ранком прокинувся — поїхав на

роботу, відпрацював і ввечері — додому:

жінка бачить і діти бачать (у нього два

хлопчика). Заробітна плата залежить від

того, хто як робить, тому я не і жаліюся».

Хлопцеві слід віддати належне, він відір�

вався від роботи на лічені хвилини, щоби

вирішити з керівництвом виробниче пи�

тання, чемно поспілкувався з репортером

(зі мною) і, посміхаючись, швиденько

побіг до своїх залізяк. 

Артем Житков
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Зернові прогнози від ФАО
ОБСЯГ виробництва зернових у світі в 2019 році може

зрости на 1,2% порівняно з попереднім роком і скласти

2685 млн тонн. Як прогнозує ФАО, зростання світового

виробництва зернових відображає збільшення обсягів ви�

робництва пшениці і ячменю, в той час як загальний обсяг

виробництва рису, ймовірно, як і раніше буде близьким

до минулорічного рекордного рівня. Однак наразі прог�

нозується зменшення обсягів світового виробництва ку�

курудзи на 10% у зв'язку з очікуваним скороченням ви�

робництва кукурудзи в США.

Загальний обсяг споживання зернових за рік, згідно з

прогнозами, досягне 2707 млн тонн, що трохи менше

травневого прогнозу, але все ж на 1% вище прогнозу на

сезон 2018/2019 років. Очікується, що світове споживання

рису досягне 518 млн тонн, що являє собою річне збіль�

шення на 1,4%, в той час як світове споживання пшениці

може вирости на 1,2% і досягти 755 млн тонн.

Згідно з останніми оцінками виробництва і споживан�

ня, обсяг світових запасів зернових в новому сезоні може

скоротитися на цілих 3%, до найнижчого значення за

останні чотири роки — 830 млн тонн. 

Прогнози урожаїв ЄС 
збільшено
АНАЛІТИКИ MARS у своєму червневому звіті підвищи�

ли прогнози врожайності більшості сільськогосподарсь�

ких культур в ЄС на 2019 рік на тлі сприятливих погодних

умов в регіонах�виробниках.

Так, прогноз врожайності пшениці був підвищений до

5,88 т/га, що перевищує як попередню оцінку експертів

(5,82 т/га), так і середньорічний показник (5,71 т/га). При

цьому врожайність м'якої пшениці у Франції в ц.р. може

збільшитися до 7,49 т/га проти 6,98 т/га в минулому році і

7,02 т/га в середньому за 5 років, в Німеччині — до 7,63

(6,69; 7,77) т/га, у Великобританії — до 8,15 (7,76; 8,28)

т/га, в Польщі — до 4,88 (4,06; 4,59) т/га. У той же час дана

оцінка була знижена для Румунії — до 4,34 (4,79; 4,2) т/га

та Угорщини — до 4,93 (5,11; 5,16) т/га.

Прогноз врожайності кукурудзи експерти підвищили

до 8,05 т/га проти 7,92 т/га травневої оцінки, що, тим не

менш, буде поступатися показником минулого сезону

(8,35 т/га). У Франції її врожайність може скласти 8,99 т/га

(+ 1% на рік), в Німеччині — 9,76 т/га (+20%), Румунії —

6,77 т/га (�13%), Польщі — 6,52 т/га (+9%).

Урожайність ячменю в ЄС поточного року очікується

на рівні 4,92 т/га (+6,9% на рік), ріпаку — 3,14 т/га (+8,8%

на рік), соняшнику — 2,37 т/га (�1,7%).

* Ставки фрахту на Великих Озерах наведені для суден типу «Lakers» (18 тис.тонн) За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

* 1 МТ (тонна метрична) пшениці та соєвих бобів = 36,74 бушеля За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES
* 1 МТ (тонна метрична) кукурудзи = 39,37 бушеля

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 14 червня 2019 року

Біржа 
(зернові) 

Липень ’19 Вересень ’19 Грудень ’19 Березень ’20 Травень ’20

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 197,86 5,3850 0,3400 5,4200 0,3250 5,5325 0,3100 5,6300 0,2900 5,6500 0,2425
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 174,99 4,7625 0,2725 4,8850 0,2650 5,0950 0,2400 5,2975 0,2250 5,4175 0,1950
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 206,95 5,6325 !0,0550 5,7050 !0,0675 5,8125 !0,0575 5,9300 !0,0475 6,0050 !0,0375
CBOT Чикаго (Кукурудза) 178,34 4,5300 0,3725 4,5825 0,3400 4,6350 0,2975 4,6750 0,2500 4,6850 0,2275

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Липень ’19 Серпень ’19 Вересень ’19 Січень ’20 Березень ’20

329,50 8,9675 0,4050 9,0300 0,4000 9,1000 0,4000 9,3500 0,3850 9,4100 0,3550

США. Ставки океанського фрахту на 14 червня 2019 року

Район експорту Район імпорту «Handy» 
25!30 тис.тонн

«Handymax» 
40!46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 17 14
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 28
Південь Південної Америки (Чилі) 26
Північ Південної Америки (Колумбія) 20
Схід Південної Америки (Бразилія) 29
Західна Африка (Нігерія) 47
Східне Середземномор'я (Італія) 37
Західне Середземномор'я (Марокко) 36
Близький Схід (Ірак) 65
Близький Схід (Єгипет) 28
Японія 43 42

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 33
Західна Африка (Нігерія) 52
Близький Схід (Єгипет) 46

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 18
Європа (Роттердам) 17

Північно!Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 26
Південь Південної Америки (Чилі) 30
Північ Південної Америки (Колумбія) 28
Близький Схід (Ірак) 52
Близький Схід (Єгипет) 29
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 43 41
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 37 29
Тайвань 35 33
Південна Корея 22 21
Японія 25 24

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 19 червня 2019 року

Продукт, назва біржі 
та/або ф’ючерс відповідного місяця

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 !3,3857 173,6142
CME – Вересень'19 !3,6219 175,5826

CME – Грудень'19 !3,7794 177,9447
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext — Серпень'19 !1,2776 197,8519
Euronext – Листопад'19 !1,1080 199,2651

Euronext – Січень'20 !0,9384 201,8089
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Липень '19 +1,5796 238,0598
TOCOM – Вересень '19 !1,6726 228,7679
TOCOM – Листопад '19 !1,0221 236,8519

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 !3,3804 191,8756
CME – Вересень'19 !3,1600 193,0514

CME – Грудень'19 !3,8948 196,4318
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Вересень '19 !1,5602 201,8089
Euronext – Грудень '19 !1,3793 206,6139

Euronext – Березень '20 !1,1984 210,5709
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Серпень'19 !0,6105 418,0328
Euronext – Листопад'19 !0,3731 421,7072

Euronext – Лютий'20 !0,4522 423,9683
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 !6,9620 168,2476
CME – Вересень'19 !4,4092 164,8826

CME – Грудень'19 !3,2489 163,7223
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 +3,7479 331,5751
CME – Серпень'19 +3,8948 332,6775

CME – Вересень'19 +4,1153 336,2783
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Червень '19 0,0000 –
TOCOM – Серпень '19 0,0000 –

TOCOM – Листопад '19 0,0000 –
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 !5,6217 349,2086
CME – Серпень'19 !5,8422 352,1849

CME – Вересень'19 !6,0627 352,2951
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Липень'19 +0,0881 62,5551
CME – Серпень'19 +0,0661 62,6872

CME – Вересень'19 +0,0661 62,8634
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 !4,4052 250,2154
CME –Вересень'19 !4,4052 257,3738
CME –Листопад'19 !3,5242 258,2549

Етанол Ціна ($) за літр

CME – Червень'19 !0,0098 0,4143
CME – Липень'19 !0,0087 0,4153

CME – Серпень'19 !0,0077 0,4148 
Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Червень'19 0,0000 2,2941
CME – Липень'19 !0,0003 2,3095

CME – Серпень'19 !0,0010 2,3436
Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Липень'19 !2,4229 –
CME – Жовтень'19 !1,9824 280,1762

CME – Березень'20 !1,5419 –
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* * *

25 червня 2019 року в Києві пройде V Конференція

фахівців із закупівель 2019. Організатор — Група ком
паній «ПроАгро Груп». Співорганізатори — компанія
EXPRO Consulting та компанія Coreteka.
На п'ятій щорічній «Конференція фахівців із закупівель
2019», учасники обговорять чимало питань, серед яких:
— внутрішні закупівлі: як налагодити внутрішні комунікації;
— оптимізація закупівель: практичні кейси від аграрних
компаній;
— мінімізація ризиків на всіх етапах закупівель;
— електронний хайвей закупівельного процесу;
— діджиталізація закупівель;
— юридичне забезпечення закупівель: актуальні ризики;
— організація ефективних закупівель енергетичних
ресурсів (газ, електроенергія, паливномастильні мате
ріали);
— управління запасами: якою має бути «довжина» складу
в організації аграрних закупівель.

* * *

25 червня 2019 року на базі Виставковоінноваційно
го центру НААН (с.Ксаверівка2, Київська обл.) буде
проведено Всеукраїнський день поля з демонстрації

1200 сортів і гібридів сільськогосподарських культур,
створених науковими установами Національної академії
аграрних наук України. 
Серед учасників — президент НААН Я.Гадзало, в.о. міні
стра аграрної політики О.Трофімцева, керівники і вчені
науководослідних установ Академії, керівники і головні
агрономи агропідприємств та фермерських господарств,
науковці та викладачі вишів, представників органів
влади та ЗМІ.
Ознайомлення з досягненнями аграрної науки в галузі
селекції озимих зернових культур (пшениця, жито, яч
мінь, тритикале), ярих культур (пшениця, ячмінь, овес,
тритикале та горох), картоплі з дегустацією смакових
якостей нових сортів картоплі. А також демонстрація лі
карських рослин селекції НААН із дегустацією чаїв із лі
карських рослин.
За бажанням тут можна буде ознайомитись із сортами
та гібридами інших сільськогосподарських культур
(кормові культури (однорічні та багаторічні трави),
круп'яні, олійні, біоенергетичні культури, соя, цукрові,
кормові та столові буряки, соняшник, кукурудза, сорго,
садівництво.

* * *

26 червня 2019 року на базі науковоінноваційного
полігону Інституту сільського господарства Степу НААН
(с.Созонівка, Кіровоградська обл.) відбудеться День

поля «Особливості збирання та підготовка до збері�

гання врожаю ранніх зернових культур в умовах

2019 року».
Учасники: представники регіональних органів влади, ке
рівники та спеціалісти департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації, районних управлінь
(відділів) агропромислового розвитку райдержадміні
страцій, сільськогосподарських агроформувань різних
форм власності, науковці, представники компанійди
стриб'юторів засобів захисту рослин, добрив та сільсько
господарської техніки.
Програмою Дня поля передбачається ознайомлення з аг
ротехнологічними та селекційними дослідженнями Інсти
туту сільського господарства Степу НААН, огляд науко
водемонстраційного полігону сортів та гібридів сільсь
когосподарських культур.

* * *

27 червня 2019 року у селі Софіївка Білозерського
району Херсонської області на базі СТОВ «Енограй» від
будеться VI Національний День Саду 2019. Організато
ри — компанія «Dykun» та Асоціація ВАР.
VI Національний День Саду відбуватиметься на базі про
відного садового господарства України, де на площі саду
в понад 700 га вирощуються такі культури, як: яблуня,
груша, черешня, абрикос, слива, алича, персик, вино
град, кизил, малина. Керівник господарства познайомить
відвідувачів із власною історією успіху, розповість про
досвід введення нових технологій, а також надасть прак
тичні поради з приводу актуальних проблем садівництва.
VI Національний День Саду — це:

— Демонстрація 15 агрохімічних ділянок живлення і захи
сту рослин від 8ми компанійпартнерів;
— Демонстрація перевірених часом і нових, експеримен
тальних технологій;
— Демонстрація садової техніки від лідерів та новачків
аграрного ринку України та світу;
— Виставкові стенди з представленням різноманітної са
дівничої техніки, надсучасних технологій, якісної агрохі
мії, упаковки та ін.;
— Теорія, висвітлена вітчизняними та закордонними екс
пертами, які дадуть оцінку садовому ринку України й
відповіді на найактуальніші питання галузі;
— Тестдрайв легкових автомобілів.
Окрім теорії та практики, на гостей Дня Саду чекатиме
цікава розважальна програма, святковий фуршет і спіл
кування з колегами в невимушеній атмосфері.

* * *

4�5 липня 2019 року на базі Інституту рослинництва
ім.В.Я.Юр'єва пройдуть Міжнародна наукова конфе�

ренція «Підвищення ефективності селекції та рос�

линництва у сучасних умовах», присвячена 140річчю
від дня народження академіка В.Я.Юр'єва та День поля
для ознайомлення з агротехнологічними та селекційни
ми досягненнями колективу науковців Інституту рослин
ництва ім. В.Я.Юр'єва НААН, огляд та ознайомлення з
демонстраційнотехнологічними посівами зернових ко
лосових та зернобобових культур.  
Серед учасників — керівники і фахівці міністерства аграр
ної політики України, Національної академії аграрних
наук України, Харківська облдержадміністрації та обла
сної ради, керівники та агрономи сільгосппідприємств та
агроформувань, вчені науководослідних установ мережі
НААН України, зарубіжні наукові гості, науковопедаго
гічні працівники вишів,щих навчальних закладів МОН
України, представники вітчизняних та іноземних комер
ційних структур, провідні науковці Інституту рослинниц
тва ім.В.Я.Юр'єва НААН.

* * *

18�20 липня 2019 року в Херсоні відбудеться XI

Міжнародна агропромислова виставка і форум з

розвитку фермерства АГРОПОРТ Південь Херсон

2019. Організатори — Департамент АПР Херсонської
ОДА та Aviabrand LLC. Форум проводиться за підтримки
Мінагрополітики та Херсонської ОДА.
Серед ключових тем — інвестиційний потенціал Південної
України, логістика с/г продукції (у тому числі — річкові
перевезення), зрошення, овочівництво, садівництво, ви
норобство, тепличне господарство, виробництво органіч
ної продукції, рибальство, молочне скотарство, птахів
ництво, ланцюги доданої вартості (переробка с / г про
дукції), туризм, енергоефективні технології, а також — ді
джіталізація сільського господарства. Усі три дні роботи
заходу проходитимуть демонстраційні покази в полях. 
До участі в АГРОПОРТ у Херсоні запрошені агровироб
ники з Херсонської, Миколаївської, Одеської, Дніпропе
тровської, Запорізької, Кіровоградської областей.

* * *

14 серпня 2019 року у с.Велика Олександрівка Бо
риспільського району Київської області на базі ТОВ
«АгроРегіон» відбудеться польова подія «УКАБ Агро�

технології». Організатори — Асоціація «Український
клуб аграрного бізнесу» спільно з агенцією UCABevent.
На полі площею 21 га будуть випробувані у роботі 20+
сучасних с/г агрегатів для основного та передпосівного
ґрунтообробітку. Більше 50 компаній представлять інно
ваційні агротехнології та актуальні технічні рішення у ста
тичній експозиції. В рамках події можна оцінити резуль
тати роботи 8 сівалок різних світових брендів на демон
страційних ділянках посіву кукурудзи.
Під час заходу в польових умовах випробовуватимуться
плуги, дисколапові агрегати, глибокорозпушувачі, важкі
дискові борони, стерньові культиватори, агрегати striptill
та агрегати вертикального обробітку ґрунтів, розкидачі
мінеральних добрив, агрегати передпосівного обробітку.
Усі бажаючі зможуть пройти експреснавчання на май
стеркласах, присвячених: вибору і впровадженню тех
нологій точного землеробства; налаштуванню причіпної
техніки; тестдрайву тракторів; управлінню дронами.
УКАБ Агротехнології підготували багато сюрпризів,
серед яких:
— Нагородження кращих спеціалістів агросектору, пере
можців премії Агро Champions;

— Вечірнє лазернешоу під відкритим небом Агро Disco;
— Встановлення рекорду України.

* * *

15 серпня 2019 року у смт. Білогір'я Хмельницької
області відбудеться Національний День Ферми на базі

ТОВ НВА «Перлина Поділля». Організатори — АВМ,
ВАР, компанія Dykun.
29 серпня 2019 року у м.Шпола Черкаської області
відбудеться Національний День Ферми на базі СПОП

«Відродження». Організатори — АВМ, ВАР, компанія
Dykun.
Національний День Ферми — унікальна подія в галузі тва
ринництва України. Це можливість на прикладі передо
вих вітчизняних тваринницьких господарств різних регіо
нів детально розглянути алгоритм заготівлі грубих кормів
з поля до кормового столу, відвідати змістовну екскурсію
по сучасній молочнотоварній фермі у супроводі пред
ставників підприємства та визнаних експертів, прийняти
участь у спеціалізованих практичних майстер класах.
Національний День Ферми збере близько 300 учасників
з усієї України —  керівників та спеціалістів провідних мо
лочнотоварних ферм України, представників комерцій
них компаній, галузевих об'єднань, експертів галузі.

* * *

20�25 серпня 2019 року у с.Великі Сорочинці
Миргородського району Полтавської області пройде 
21�ий Національний Сорочинський ярмарок. Органі
затор — ТОВ «Сорочинський ярмарок».
Торік Національний Сорочинський ярмарок відзначив
20річний ювілей. Зараз захід під брендом «Сорочинсь
кий ярмарок» — це не просто великий торговий свято, на
якому свою продукцію представляють провідні підприєм
ства з України та інших країн. Це ще і яскраве театралізо
вана вистава за участю героїв творів М.Гоголя та фоль
клорних колективів, а також велика концертна та розва
жальна програма.
Свої досягнення на Сорочинському ярмарку представляє
кожен район Полтавщини і більшість регіонів країни.
Серед товарів, якими торгують на ярмарку, продукти
харчування та напої, одяг і взуття, вироби з хутра, тек
стильні товари, прикраси, садовогородній інвентар та
сільгосптехніка і добрива, будівельні матеріали, мед,
посуд та багато іншого. На різних сценах проходитимуть
народні свята, фестивалі, конкурси, виступи народних
колективів.
Особливий інтерес для відвідувачів представляє фоль
клорна частина ярмарки, стилізована під українське
село. Тут свою продукцію пропонують народні майстри з
Опішні, Петриківки, Космача та інших місць України,
знаменитих своїми традиціями народних промислів. 
Щорічно Сорочинський ярмарок відвідує понад 500 тис.
осіб. У ній беруть участь до 1500 підприємств, підприєм
ців і народних майстрів з України, Білорусі, Молдови,
Грузії, Азербайджану, Німеччини, Польщі.

* * *

5 вересня 2019 року в Києві (готель Hilton Kyiv)
пройде VII Міжнародна конференція «Black Sea Oil

Trade�2019». Організатор — консалтингова агенція «Укр
АгроКонсалт».
Конференція «Black Sea Oil Trade» — це провідна міжна
родна подія і місце зустрічі операторів агробізнесу на
старті олійного сезону, ефективний майданчик для обго
ворення актуальних тенденцій жироолійного сектору Ук
раїни та країн Причорномор'я. До уваги відвідувачів за
ходу — рекомендації та інсайти для поліпшення бізнес
стратегій, нові ідеї, ефективне спілкування та обмін дос
відом.
У фокусі цьогорічної Конференції:
— Глобальний ринок олійних культур: сценарії і тренди
розвитку;
— Україна і Чорноморський регіон на тлі загострення сві
тової конкуренції;
— Боротьба за споживача: перспективи соняшникової
олії Аргентини на ринку Індії;
— У пошуках високої маржі: високоеруковий ріпак, висо
коолеїновий соняшник, високопротеїновий шрот;
— Прогноз цін на рослинні олії в 2019/20 МР. Падіння
продовжиться?
— Китай проти США, Канади, Австралії. Хто наступний?
2018 року конференцію «Black Sea Oil Trade» відвідали
250 делегатів з 25 країн світу та 150 компаній.

Підготував Артем Житков

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ



Знайомтесь, 
пластиковий пакет
ЧИ ЗНАЛИ ВИ, що: 

• у середньому один пластиковий пакет

використовуються лише 25 хвилин;

• залежно від типу пластика пластико�

вий пакет повністю розкладається в приро�

ді впродовж 100�500 років;

• 1 мільйон пластикових пакетів вико�

ристовуються по всьому світу за одну хви�

лину;

• середньостатистичний європеєць ви�

користовує 500 пластикових пакетів на

рік. Водночас європейці повністю підтри�

мують заборону використання пластико�

вих пакетів; 

• 80% океанського сміття становить

пластик; 

• 3,4 млн тонн пластикових пакетів ви�

робляється в ЄС щорічно, що дорівнює вазі

понад двох мільйонів автомобілів?

Такі дані наводить організація Світ без

пластикових пакетів, яка колись заснувала

Міжнародний день без пластикових пакетів. 

У чому тут загроза людству? Та їх безліч,

почати хоча би з того, що багато з пластмас

при розкладанні виділяють токсичні речо�

вини. Враховуючи те, що здебільшого пла�

стик тим чи іншим чином накопичується в

океані, де і розкладається, водному біоріз�

номаніттю планети загрожує небезпека

отруєння цими речовинами. Але це далека

перспектива. Ближча: брати наші менші

іноді не дуже перебірливі у харчуванні, тож

заковтують і або давляться, або труяться

цим пластиком зсередини: і пакетами, і

пляшками. Новини останнім часом так і пі�

стріють заголовками: «кит викинувся на

берег через переїдання пластику», «у шлун�

ку кита знайшли 40 кг пластику». Навіть ве�

летенські організми не витримують такого

навантаження. Що вже казати про дрібних.

А от за даними ООН, щороку у світі ви�

користовують 5 трильйонів поліетиленових

торбинок. При цьому кожного ж року до

океану потрапляє 8 мільйонів тонн пласти�

ку. Щорічно у світі виготовляють понад 13

мільярдів пластикових пакетів, тобто 300

штук на кожного дорослого. У природному

середовищі поліетилен розкладається біль�

ше ніж двісті років, а пластик — майже 450

років. Водночас деякі вчені вважають, що

пластик лише розпадається на шматочки,

які з часом стають меншими.

Та й взагалі пластикові пакети достат�

ньо дороге задоволення — кількість нафти,

яка потрібна для виробництва одного паке�

та, дозволяє автомобілю проїхати 11 м. Бе�

ручи до уваги те, що у світі щорічно вико�

ристовується 4 трильйони (4 мільярда міль�

ярдів) пластикових пакетів, можна підрах�

увати, що 100 машин могли би проїхати на

цій нафті 440 млн кілометрів кожна. І це

стосується лише пакетів. 

Про пакет із пакетами і
неорганічне розмноження
Якщо доцільність використання пластико�

вих пляшок питання спірне, іноді їх просто

нічим замінити у подорожі, то пластикові

пакети видаються абсолютним злом — адже

зовсім не складно прихопити з собою до ма�

газину сумку чи рюкзак. Натомість пластик

заповнює все. І навіть бореться за існування

у свідомості людства: про людину, яка має

на кухні пакет з пакетами, говорять, що це

дбайливий і економний господар. Але буде�

мо відверті: якось же ці пакети накопичи�

лися, більше того, пакет із пакетами щомі�

сяця збільшується в обсягах. Такий собі па�

кетний король, що пожирає більш слабких. 

Ті, хто не має такого спеціального паке�

ту, можуть помітити, що пластикові пакети

мають здатність тишком�нишком розмно�

жуватися в хаті. Тобто їхня кількість завжди

буде +1 до тієї, що вже перебувають у сміт�

нику, незалежно від того, скільки ви вже їх

туди викинули.

Пакетна боротьба — 
світовий досвід
У СВІТІ давно звернули увагу на пакетну

небезпеку. І борються з нею різними спосо�

бами. Загалом, у понад 40 країнах світу вве�

дено повну або часткову заборону на пла�

стикові пакети і додаткові податки для їх

продавців. А подекуди за продаж і до в'яз�

ниці потрапити можна.

Наприклад, у Данії ще 1994 році введе�

но податок на безкоштовну роздачу поліе�

тиленових пакетів у торгових закладах.

Після того як в країні ввели плату за поліе�

тилен, його популярність у покупців знизи�

лася на 90%.

У Німеччині утилізацію пакетів оплачу�

ють споживачі, а за збір і вторинну пере�

робку відповідають продавці і розповсю�

джувачі.

В Ірландії після підвищення ціни на па�

кети кількість використовуваних пакетів

скоротилося на 94%.

США: в Сан�Франциско великі супер�

маркети і мережеві аптеки не використову�

ють поліетиленові пакети. Гаваї стали пер�

шим штатом, який відмовився від викори�

стання поліетиленових пакетів взагалі. У

штаті Нью�Йорк з 2019�го введено майже

повсюдну заборону на застосування одно�

разових поліетиленових пакетів.

Сінгапур, Бангладеш, Тайвань: введено

повну заборону на використання поліети�

ленових пакетів з 2003 року через численні

випадки закупорки каналізації та перекрит�

тя русел річок, що призводить до повеней.

Така сама заборона діє і в низці штатів Індії.

Танзанія: штраф за виробництво, імпорт

або продаж пластикових пакетів — $2000

або рік ув'язнення. Ввезення пластикових

пакетів на Занзібар заборонено.

В Австралії з січня 2004 року на остро�

ві Кенгуру владою була введена заборона

на поліетиленові пакети. Він став першою

у світі зоною, вільною від поліетиленових

пакетів.

Восени 2004 року у Великій Британії

були запущені на ринок перші у світі біо�

пакети, що розкладаються, для хліба.

Новий матеріал, з якого виготовляються

пакети, протягом чотирьох років повністю

розкладається на вуглекислий газ і воду.

Латвія: введений податок на поліетиле�

нові пакети, які використовуються в су�

пермаркетах, щоб зменшити їхнє викори�

стання.

Фінляндія: в супермаркетах встановлені

автомати з прийому використаних пакетів,

які служать сировиною для переробки та

виробництва нових виробів із пластику.

Китай: з 1 червня 2008 року заборонено

виробляти, продавати і використовувати

поліетиленові пакети з плівки завтовшки

менше 0,025 мм.

Руанда: виробництво, продаж і ввезення

до країни поліетиленових пакетів суворо

заборонені.

Ізраїль: в березні 2016 року Кнесет Ізра�

їлю ухвалив закон, згідно з яким покупці

повинні оплачувати поліетиленові пакети,

здійснюючи покупку в торгових мережах.

Цей захід, на думку уряду, спрямований на

поліпшення екологічної ситуації, оскільки

ізраїльтяни використовують 2,5 млрд одно�

разових поліетиленових пакетів на рік,

більше половини яких отримана в магази�

нах. Нова законодавча ініціатива також

ввела заборону на торгівлю низькоякісни�

ми пакетами тонше 20 мікрон. З 1 січня

2017 року рітейлери зобов'язані щоквар�

тально і щорічно звітувати про кількість

проданої упаковки.

В Євросоюзі до 2021 року хочуть забо�

ронити поліетиленові пакети, одноразовий

посуд, навіть соломинки. Цю ініціативу уже

підтримали понад 250 компаній відомих

брендів.

День без пластикових 
пакетів в Україні
ЯК ЗАЗНАЧАЛОСЯ, існує такий собі нео�

фіційний Міжнародний день без пластико�

вих пакетів. Неофіційний, бо запровадила

його також неофіційна організація. Та й на�

разі, здається, сайт цієї організації ледь же�

вріє. Принаймні, анонсів щодо цього дня

2019 року я на ньому не побачив. Ймовірно

тому, що майже всі, хто хотів, ідею почули і

підтримали. Тим не менше, ідея докотилася

і до нашої країни. Так, міністр екології та

природних ресурсів України Остап Семе�

рак нещодавно запропонував українцям 3
липня 2019 року прожити один день без по�
ліетиленових пакетів у рамках всеукраїнсь�
кої акції «День без поліетилену».

«Думаю, що один день без поліетилено�

вих пакетів українці зможуть прожити без

втрат та психологічних травм. Я як міністр

екології закликаю перетворити це 3 липня

на Міжнародний день відмови від поліети�

ленових пакетів. Щоби мій заклик не зали�

шився просто хорошою пропозицією, ми

разом із Програмою розвитку ООН, між�

фракційним об'єднанням депутатів «Зелена

енергія змін» та Zero Waste Alliance Ukraine

вирішили цього дня провести загальноук�

раїнську акцію «День без поліетилену», —

написав він на своїй сторінці у Facebook.

За словами міністра, спробувати добу

пожити без пластику пропонується закла�

дам торгівлі та послуг, супермаркетам, мага�

зинам, ринкам тощо. Відповідні листи�за�

прошення приєднатися до акції вже розі�

слано великим загальноукраїнським мере�

жам торгівлі.

Семерак наголосив, що мета акції —

сформувати нову екологічну поведінку,

спробувати у повсякденному житті застос�

увати модель поведінки, притаманну жите�

лям ЄС, привернути увагу до проблеми

надмірного споживання одноразових пла�

стикових виробів та, як наслідок, непоправ�

ного забруднення довкілля пластиковими

відходами, а також сприяти популяризації

доступних екологічних рішень на заміну

пластику серед споживачів торговельних

мереж, супермаркетів та магазинів роздріб�

ної торгівлі.

Реєстраційна форма для участі в акції за

посиланням http://bit.ly/ PBFD4business.

* * *

ТАК, пластикові пакети і пляшки це зручно

і комфортно, але заради майбутнього слід

замислитися над цією проблемою вже зараз.

Насправді, і з тими ж пластиковими пляш�

ками і взагалі пластиком, без якого можна

обійтися, слід боротися так само, як і з по�

ліетиленовими пакетами. Хоча би тому, що

видовище мільйонів пластикових пляшок,

що пливуть річкою, виглядає не лише не�

природно, а й загрозливо й огидно, а саме

таке відео зафільмували в одному з сіл Укра�

їни, навіть посилання давати не буду. 

Чи достатньо буде для цього одного дня

на рік? Зрозуміло, що ні. Але це тільки по�

чаток. Наприклад, в Україні зареєстровано

законопроект про зменшення кількості

пластикових пакетів у цивільному обігу

№9507 від 28.01.2019, який передбачає

заборону реалізації поліетиленових пакетів

з товщиною стінки до 50 мікрон з 1 січня

2022 року. Також законопроектом передба�

чено обов'язкову сертифікацію пакетів на

придатність до біорозкладу (для біорозклад�

них пакетів) у відповідності до національ�

них стандартів з 1 січня 2021 року.

Підготував Павло Мороз

АГРОПРОФІ
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www.facebook.com/Agroprofi.2017/

Зручна пакетна небезпека
ЕКОБЕЗПЕКА Пластмаси міцно ввійшли в життя людства. Зараз важко уявити собі деталь із
пластику, яку би рівноцінно можна було замінити дерев'яною чи металевою. У дерева пластик
виграє за пластичністю, непримхливістю і довговічністю, у метала здебільшого за ціною. Однак є
виріб, який разом із комфортом несе глобальні небезпеки для людства. Це пластиковий пакет. 




